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> Al ting haver sin stund, og enhver idræt under himlen

haver sin tid. Der er en tid til at føde og en tid til at dø;

en tid til at plante og en tid til at oprykke det plantede.« ^)

— Disse Salomons ord gælde ikke blot for det enkelte

menneskes liv, men også for historien; den kender tider, da

der fødes og plantes, men også tider, da det, der er født,

dør, og det, der plantedes, oprykkes. Men både plantningens

og oprykningens tider høre til dem, der især vække vor

interesse, fordi det der er så let at se, hvad der udrettes;

de store begivenheder udvikle menneskenes kræfter og frem-

kalde store mænd. store lidenskaber, store bedrifter og store

opofrelser.

Men der er også tider, da der hverken synes at plantes

eller oprykkes, da det gamle ikke kan dø og det nye ikke

komme til verden. Når flodtiden er endt, og ebben skal til

at gå ud, er der et øjeblik, da der slet ingen strøm er, men

vandene stå stille. Den, der ikke kendte deres vante gang,

vilde ikke vide, i hvilken retning strømmen nu skulde gå.

— Det afsnit af Danmarks historie, der her er behandlet, er

en sådan strømkæntringens tid; historien véd næppe at op-

vise noget tidsrum, der i højere gra<l var tid til af føde og

') Prædikeren 3, 1—2,
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lid til at plante end icnaissancens nw rcfoinialioiiens. Hvad

der den gang plantedes, havde båret rig i'rugt: men det var

øjensynligt nok, at også mangen vækst Ira den tid. hvoraf

man havde ventet søde druer, kun havde båret vilde druer. ^)

Inden det 18de århundrede var gået til ende. skulde der gå

en storm hen over Evropa. der skånselsløst oprykkede for-

tidens plantnin<i foi- at give plads for noget nyt. — Men i

de 16 år, her skulle skildres, vilde det, når man ikke kendte

det, der fulgte efter, være vanskeligt at opdage det nye, der

skulde bryde frem. Hvor vi se det, står dog bestandig det

gamle ubesejret ved dets side; det er Holbergs tid. men det

er også parykernes, spidsborgerhghedens og de latinske dis-

putatsers; det er en religiøs opvækkelses tid; men tilsyne-

ladende søger denne tilsidst hvile i den gamle statskirkehge

orden. De store sociale reformer nærme sig, men endnu

føles kun trangen dertil, der ses ingen midler til at udføre

dem. I det mindste udenfor forfatternes kreds findes der

ikke nogen eneste mand. om hvem det med rette kan siges,

at han rager et hoved op over mængden. — Det er ikke

så underligt, at det varer længe, inden historien ret giver sig

i lag med et sådant tidsafsnit. Tilsyneladende har det kun

så liden interesse, det er, som om det kunde- springes over

uden savn. Det har hidtil også næsten kun været Holbergs

og de pietistiske stridigheders historie samt konflikten med

Sverrig i årene 1742 og 1743, der have været almindelig be-

kendte og som ere udtømmende behandlede. Og dog for-

tjener Christian VI. "s historie at kendes, og uden den vil

der være meget i eftertiden, som vil være uklart. — Det er

') Esaias 5, 4.
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imidlortid lanol frn. at jeg tror her al have udtømt mit

æmne; tværtimod, bogen måtte måske hellere have båret en

beskednere tittel. f. eks. bidrag til Christian VI. "s historie. —
Selv af kildesamlinger findes der, når undtages .T. Møllers

arbejder og depeschesamlingerne i geheimearkivets års-

beretninger, kun lidet Irvkt. og den. som vil gennemgå

manuskriptkatalogerne i det kongelige bibliotek, vil linde, al

di.sse vel indeholde rigelige kilder til skildringen af de kirke-

lige forhold; men i andre henseender er det påfaldende

fattigt, hvad der er bevaret fra Christian VI. s tid. når det

sammenhgnes med. hvad der er både fra hans faders og

hans søns. Anderledes forholder det sig naturligvis med ^e-

heimearkivet: men det ligger i .sagens natur, at det her er

et langt besværhgere arbejde at finde de aktstykker, der

virkelig have historisk værd. mellem den store maMigde. der

er opsamlet under den daglige administration. Men som det

dog er derfra, jeg har hentet de vigtigste oplysninger, således

vil dette også sikkert blive hovedkilden for den, der en gang

i fremtiden vil give en fuldstændigere skildring af dette tids-

rum. — Jeg er mig vel bevidst, at det ikke er lykkedes

mig at give bogens afsnit en ligelig behandling. For mange

læsere vil det behøve en undskyldning, at kirkehistorien op-

tager så stor plads. Dette kan måske til dels ligge i, at jeg

her har følt mig mest hjemme, og at kilderne, både de

trykte og utrykte, er langt rigeligere end på noget andel

punkt. Men selve dette, at den har i sa høj grad tiltrukket

sig både samtidens og eftertidens opma-rksomhed. turde vel

også være vidnesbyrd om, at den kirkelige bevægelse fra

disse år er værd at kende i sine enkeltheder. Men i det

hele tror jeg. når et tidsrums historie første gang fremstilles
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i sammenhæng of'tpr kilderne, at liave nogen ret til at bede

læserne ikke så meget at tænke på, hvad der måtte savnes,

som på, hvad der er givet. — Christian VI. 's historie er

tidligere behandlet af Gebhardi og af N. D. Riegels. Den

første er her soni overalt overordentlig brugelig til at give

en første udsigt; om Riegels tror jeg ikke at dømme for

hårdt, når jeg siger, at hans bog uden al skade kunde være

uskrevet; den er så upålidelig, al man intet sted tør stole

på ham, hvor man ikke kan kontrollere hans fremstilling.

En hovedkilde er J. Møllers Mnemosyne og flere andre

skrifter; det kan vist nok siges, at uden den rige kilde-

samling, han her har leveret, vjlde det være næsten umuligt

at skrive Christian VI. s historie. Jeg har havt mangfoldige

af de aktstykker, han har optrykt eller refereret, i hånden,

og med undtagelse af nogle småting har jeg al tid fundet,

at han gengiver med troskab, medens det ikke al tid kan

siges, at han forstår og anvender det fundne på den rette

måde. — De tilføjede noter ville gøre rede for de benyttede

kilder, de trykte så vel som de utrykte. .Jeg må aflægge

min tak til alle dem, der have været mig behjælpelige ved

at finde disse sidste, særligt til geheimearkivar A. D. Jørgen-

sen og hele ge.heiniearkivets personale.



I.

Cli ristian VI. som kronprins. Tronbestigelsen. Hans statsmænd.

C.Christian VI. er født d. 30te November 1699 på

Københavns slot. Om hans barndom haves kun få på-

lidelige efterretninger. Han skal have været et alvorligt

barn, der tidlig viste hang til stillesiddende sysler; at

opdragelsen og uhensigtsmæssig klædedragt skulde have

svækket hans sundhed, er vel kun en påstand af Riegels,

der er fremkommet på en tid, da hygieiniske hensyn

spillede en overordnet rolle i de talrige opdragelsesteorier.

Af de breve, der ere bevarede fra ham fra barndoms-

tiden ^), ses det, at han stundom klager over hoste og

snue, og at han 1711 må have været syg; han skriver

da til faderen, at han håber, Gud snart vil gengive ham
fuldkommen sundhed. Det er i og for sig sandsynligt,

at han, der aldrig blev nogen stærk mand, heller ikke

har været noget stærkt barn. Da han var seks år gammel,

fik han efter de tiders skik sin egen hofstat; Joh. Georg
Holstein blev hans overhofmester og Joh. Wilh.

Se broder hans lærer. Denne var en alvorlig kristelig

mand, men som mange på den tid. netop på grund af

den pietistiske religiøsitet, i høj grad tungsindig. Pon-

•) Disse findes nu i Geheimearkivct, hvortil de ere afleverede fra

Sorø.

L. K o c li : Kong Christian VI. 1



2 Christian VI.'s barndom.

toppidan siger om ham: >Var der i denne stad ikkun

fem retfærdige, da véd jeg. at den gode Schroder var

éii af dem : men fandtes her ikkun fem åndeUg elendige

og trøstesløse, da var han også visselig den ene.« \) Det

tør sikkert antages, at denne mand har bidraget meget

til at føre sin elev ind i den åndelige retning, han hele

sit liv igennem tilhørte. Nogle småtræk tyde på, at han

stærkt har indskærpet ham sanddruhed. I et brev til

ham underskriver prinsen sig >verax«. og i et andet til

enkedronningen, hvem han sender et maleri, som han

fortæller, at han selv har forfærdiget, tilføjer han sam-

vittighedsfuldt >> for det meste«.-) Kronprinsen blev tidlig

vænnet til religiøs læsning, og han vedblev at ynde denne,

da han var bleven voksen; i Aaret 1720 skrev han fra

København til Schrøder, der var på Frederiksborg, om
han vilde sende ham Arndts evangelieforklaring, som han

havde glemt at få med sig. — Da han første gang gik

til alteis, bestilte han efter dronningens tilladelse og be-

faling konfessionarius C. S. Lemvig til sig, for at han

i Schrøders og geheimeråd Walthers nærværelse kunde

examinere ham i den kristelige troslære, at han værdig

kunde gå til herrens bord, og for at han kan bestå

godt ved examen. vil han hele den foregående efter-

middag med Schrøder øve sig i sin kristendom, for at.

skriver han. »jeg ved Guds velsignelse i overmorgen kan

besvare alle spørgsmål godt«. Det er altså en kon-

firmation, kronprinsen underkaster sig. Der er også be-

varet en skriftebøn både på Dansk og på Tysk. som
han selv ved denne lejlighed har afskrevet. '') — Der

kunde nok være misstemning mellem kronprinsen og

1) Menoza, 1743. 417.

-) Eine von mir (meistens) verfertigte Geinalde.

^) Brevet til Schrøder er udateret : men Lemvig blev kon-

fes.sionariu3 1715. og det har formodentlig været snart efter,

denne altergang fandt sted.
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haus lærer, således beder f. eks. prinsen ham om for-

ladelse for en forseelse, der af hjærtet gør ham ondt;

han har fattet den alvorlige beslutning at afholde sig fra

denne så vel som fra alle andre laster. — Da han var

2<) år gammel, har Schrøder af gammel vane villet til-

tage sig større myndighed, end hans hidtilværende elev

vilde indrømme ham, og han er bleven fornærmet og

har spurgt, hvorfor han da skulde være, og om han ikke

mere skulde vente at blive kaldet til prinsen, og om
denne var ked af ham. Disse spørgsmål vilde prinsen

ikke straks besvare, da han vel kendte sit hidsige tem|)era-

ment, men med en vis finhed skrev han siden til Schrøder

og henviste ham med hensyn til det første spørgsmål til

det reglement, kongen havde foreskrevet ham; men,

skriver han, »hvad det andet angår, forsikkrer jeg altid

at ville vise mig som monsieur votre tres affectionné

Christian«. Men sådanne uenigheder vare kun forbi-

gående. I året 1727 skriver kronprinsen til sin fordums

lærer: »Den kære Gud gengælde ham alt det gode, han

fra min første ungdom af ikke blot har ønsket mig, men
også gjort mig,« og Schrøder vedblev, så længe han

levede, at høre til kongens betroede mænd. — At

Christian VI. har havt en glædeløs ungdom følger

næsten med nødvendighed af de sørgelige forhold i den

kongelige familie. Frederik IV. havde tidt nok voldt

dronningen sorger ved sin utroskab. Men fra året 1712,

da han indgik det forargelige giftermål med Anna
Sofie Reventlow, var brudet mellem ham og hans

hustru ulægeligt, ligesom også kongens sødskende, prins

Carl og prinsesse Sofie Hedevig nu trak sig mere og

mere tilbage fra hoffet, indtil de efter Anna Sofies

kroning 1721 toge stadigt ophold på Vemmetofte. Christian

VI. var dengang 13 år
.
gammel, og det kan ikke godt

tænkes andet, end at han også har følt sig stærkt berørt

af den krænkelse, der var tilføjet hans moder, som tilmed
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ikke kunde bære sin ulykke med sindsro. — Der er vel

fra 1709 af o|)bevaret en del breve fra prinsen til hans

lader: men de ere så ubetydelige, at de ingen oplysninger

give. I Aaret 1712 skriver han og ønsker kongen til

lykke til erobringen af Stade, ligesom også andre krigs-

begivenheder omtales. — Under krigen synes kronprinsen

en gang at have været i en fare, som måske ikke var

så lille. En forvoven engelsk fribytter, John Norrcross.

der stod i svensk tjeneste, havde 1718 lagt den plan at

fange kongen eller kronprinsen i dyrehaven, hvor især

den sidste ofte kom mellem Hirschholm og København,

som oftest kun med 3—4 ledsagere. Norrcross var

virkelig i land i Gyldenlund, men uden at træffe sit

bytte. ^) — I året 1719 ledsagede kronprinsen sin fader

på en rejse til Norge, hvor han bl. a. beså Frederikstens

fæstning og det sted, hvor Carl XII. var faldet; det næste

år fulgte han ligeledes med på en rejse i Jylland, Slesvig

og Holsten. ^)

Så snart kronprinsen var voksen, tænkte hans fader

på at få ham gift. Kongehuset talte dengang foruden

kongen selv kun to mandlige medlemmer: prins Carl,

der var ugift og sygehg, og kronprinsen, der heller ikke

var stærk, så kongen måtte ønske at se sit huses ud-

sigter befæstet ved, at denne fik arvinger. — Den første

brud. kongen foreslog sin søn, vilde dog ikke så snart

kunne være bleven hans hustru, det var nemlig et barn

på 9 år, den daværende prins af Wales og senere konge

af England, Georg II.'s ældste datter Anna. Det var

gennem Schrøder, kronprinsen i året 1718 fik under-

retning om denne plan, og han indvilligede strax i den

under forudsætning af, at kongen havde rådført sig med

>) Højer, Friederich IV., II, 211.

-) D. kgl. bibl., Ny kgl. saml. 4. 1106 b. « Leben und Thaten des

jiingst verstorbenen Konigs Christian \l.«
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dronningen, fordi, skriver, han, den engelske prinsesse

skal have tilbøjelighed til den rene religion, være vel

opdraget, og fordi det desuden er at håbe, at der deraf

engang kan tilflyde landet nogen nytte. ^) Den politiske

fordel, man har ventet sig at denne forlovelse, har vel

sagtens været Englands understøttelse eller velvillie under

krigen med Sverrig. Denne plan blev imidlertid ikke ud-

ført, og først tre år efter høre vi om en ny;^ men denne

gang søgte man til Tyskland og valgte en af dette lands

talrige prinsesser: Sofie Magdalene afKulmbach
Baireuth.

Hun var født d. 28de November 1700, en datter af

markgrev Christian Heinrich af Culmbach og

Sofie Christiane, grevinde af Wolfstein. Disse

havde i alt 14 børn, af hvilke Sofie Magdalene var det

9de. Hendes barndom havde været sørgelig, hun havde

i fuldt mål lært at kende den fattigdom, som gjorde det

umuligt for så mange små fyrstehuse i Tyskland at

hævde deres værdighed. Faderen havde pantsat sine

landes indtægter til den preussiske krone, og moderen,

der 1708 var bleven enke, havde havt stor nød med at

opdrage sine børn, af hvilke dog kun seks vare i live.

På den tid, da forlovelsen fandt sted, opholdt Sofie

Magdalene sig på slottet Pretsch i Saksen hos kong

Avgusts dronning, hos hvem hun havde været et par

år. -j
— Det er intet under, at en ung prinsesse, der

havde høje tanker om betydningen af sin fyrstelige byrd,

men som aldrig havde kendt andet end de ydmygelser,

det medfører, når stillingen ikke svarer til denne, greb

til med begge hænder, da det tilbødes hende at blive

dronning over to riger. Men hvad bevægede Christian

*) Det brev, hvori samtykket gives, er dateret 25de Novbr. 1718.

Dette, så vel som de ovenfor citerede breve fra Cliristian VI. 's

ungdom og barndom er fra Sorø afleverede til Geheimearkivet.

^) Riegels, Små histor. skr. III, 30 og 52.
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\'l. lil af vælge en prinsesse, som han ikke kendte, som
hvorkon udmærkede sig ved skønhed eller elskværdighed,

som ikko bragte en skilling i medgift og ikke sikrede

ham nogen eneste politisk fordel? Der kan næppe gives

noget andet svar derpå, end at han søgte sigten kristelig

hustru, og dette håbede han at fuide i Sofie Magdalene.

Hendes moder synes i modgangens skole at være bleven

en alvorlig og kristelig kvinde: hun stod i forbindelse

med troende mænd at den pietistiske retning, og hun

havde stræbt at opdrage sine børn kristeligt. Hvorledes

kronprinsens tanker vare blevne henvendte på hende,

lader sig næppe afgøre. Måske har det været grev

Zinzendorf, der gennem sine forbindelser med hoffet på
Vemmetofte har gjort ham opmærksom på, at han i

hende vilde få en tro medhjælperske til at føre et kriste-

ligt regimente. Inden kronprinsen drog ud på sin bryllups-

rejse, måtte han overvære Anna Sofies kroning på Fredriks-

borg. Ved det taffel, der holdtes i den anledning, sad

han ved sin stedmoders højre side og hørte faderen ud-

bringe hendes skål, hvorefter, som en næsten samtidig

beretning siger, denne mærkværdige fest under allehånde

forlystelser endte højst fornøjeligt. ^) — På rejsen led-

sagedes prinsen af et anseligt følge, hvoriblandt stor-

kansleren, grev Holstein og overkammerherre, baron

Gersdorf, og hele sagen blev ordnet i stor hurtighed.

Den I6de .luli ankom han til Pretsch. den næste dag

skete forlovelsen på et bal, d. 19de skrev kronprinsen

om faderens tilladelse til giftermålet, samtykkende svar

kom d. 29de Juli, og d. 7de Avgust holdt kongen af

Polen, hvem kronprinsen i mellemtiden havde besøgt i

Dresden, bryllupet; vielsen forrettedes af overhofpræsten

Pipping fra Dresden; han talte over ordene: Dominus
providebit. D. 1-lde Avgust tiltrådtes rejsen hjemad. Ved

>) Det ovenfor nævnte mnskpt., Nj kgl. saml. 4, 1106.
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Slesvig modtog Fredrik IV. og Anna Sofie det unge par

med stor højtidelighed. Derefter overværede de de slesvig-

ske stænders arvehylding d. 4de September, og først d.

18de December holdtes indtoget i København. ^)

I København skaffede kongen foreløbig det unge

par en midlertidig bolig, ligesom der tillagdes kronprinsen

foruden hans »deputatpenge«, 18000 rd., 40000 rd. til

egen menage : kronprinsessen fik 8000 rd. -) Men des-

uden overlodes dem Hørsholm gods. der havde tilhørt

dronning Louise. — I begyndelsen synes forholdet mellem

det gamle og det unge hof at have være tåleligt: hertil

bidrog måske kronprinsessens moder, der i året 1723

kom til Danmark for at blive her til sin død. Det var

for alle parter en stor glæde, da Sofie Magdalene d. 31te

Marts 1723 fødte en søn, den senere kong Frederik V.

Ved dåben, der holdtes i dronningens værelse, blev han

båret af markgrevinden, men holdt over dåben af kongen.

Da dronningen kort efter fødte en datter, blev hun lige-

ledes båret af markgrevinden, og holdt over dåben af

Sofie Magdalene. Det næste år fødte kronprinsessen

') N. D. Eiegels, Små hist. skr. ill, 27. f. Kronprinsen og haus

hustru synes den gang endnu ikke at have havt så meget imod

forlj'stelser som siden. Den af Eiegels citerede dagbog, der er

holdt af en militær mellem kronprinsens ledsagere, findes i det

kgl. bibl. (Thottske saml. 4., ur. 1681). Det berettes her. at

bryllupet fejredes med stort tafel og dans. Tilsidst tog grev

Flemming, der repræsenterede den polske konge, og kammer-

herre Solras, hver et lys, og med musiken i spidsen dansede de

med hele selskabet det nygifte par til brudekamret, hvor dette

efter at være gået til sengs modtog gratulation af dronningen

og de høje standspersoner. — Det er næppe nogensinde gået sa

lystig til ved Christian VI.'s hof; men måske have han og hans

brud været nødte til at tude med de ulve, de vare imellem. —
To diarier over bryllupsrejsen findes i Ny kgl. saml. 4. 1107,

Varia ad hist. Christiani VI e collectaneis O. H. Mollcri.

-) J. Møller, Mnemosyne III. 74. — Det må erindres, at hvor her

nævnes rd., menes rd. kurant = 3 kr. 20 øre.



8 Kongen og kronprinsen.

atter en datter, Louise, der dog døde tidligt. Det

tredie og sidste barn, ligeledes en datter, der fik navnet

Louise, er født d. 19de Oktober 1726. Kongen viste

også interesse for kronprinsessens familie, hendes

brødre blev ansatte i dansk militærtjeneste, og 1724 ud-

virkede kronprinsen, at kongen tog sig af hans svoger i

Ostfriesland og forhindrede, at kongen af Preussen kom
hans urolige undersåtter til hjælp.

Det er fra årene 1724—1726 opbevaret en række

breve fra kronprinsen til hans fader. ^) Det ses,

at deime giver ham pengegaver og viser ham andre

tjenester, for hvilke han takker i de stærkeste udtryk, f.

eks.: »Ich wåre nicht werth, dass mich die Erde långer

t rågen, noch die Sonne bescheinen sollte, wenn ich

solche grosse Gnade nicht durch eine unterthånige, kind-

liche Ergebenheit erkennte.« Ligeledes udfører kron-

prinsen adskillige hverv, han har fået, og faderen gør

ham meddelelser om statssager, hvorom da prinsen giver

sin mening tilkende, f. eks. 1725, »dass eure konighche

Majeståt sich nicht långer mit den Russen amiisiren

sollen, sondern suchen defensive Alliance mit andern

Puissancen.« Forholdet mellem kongen og dronningen

på den ene side og kronprinsen og hans gemalinde på
den anden er ingenlunde klart; det synes dog afgjort,

at det i begyndelsen ikke har været ligefrem fjendtligt,

men at man i det mindste har bevaret den ydre an-

stand, og lige så vist er det, at kronprinsen og hans

hustru siden nærede et bittert fjendskab mod Anna
Sofie.

Foranledningen hertil var sikkert den i vinteren

1724—1725 nedsatte kommission, der skulde
tindersøge de beskyldninger for »ulovlig skænk

*) Afleverede til gcheimearkivet fra Sorø. Især da kongen 1724

var rejst til Aachen, korresponderedes der flittigt.
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og gaves tagelse og bydelse«, der rejstes mod

mange embedsmænd. Kommissionens medlemmer vare

G. Møinichen, der blev oversekretær i kancelliet, istedet

for Rostgaard, som afskedigedes, samt biskop B. De i ch-

mann; da denne siden rejste til Norge, erstattedes han

af 'stiftamtmand Reitzer; P. Rams hart var sekretær.

Når undersøgelsen dreves med stor iver, man kan næsten

sige voldsomhed, var grunden til dels den. at dronningens

navn skulde være bleven misbrugt af embedsmændene,

som var det hende, gaverne skulde tilflyde. Men kom-

missionen havde dog uden tvivl en større opgave end at

undersøge nogle enkelte personers forhold. Vi ville siden

ofte komme tilbage til, at der var indtrådt en mærkeUg

slappelse i hele administrationen og i landets tilstand

efter den store nordiske krig. Handelen var standset,

pengevæsnet var i uorden, landbruget forfaldt, flåden

ligeledes, domstolene mistede deres anseelse, universitetet

udfyldte kun dårligt sin plads. Det har uden tvivl været

i følelsen heraf. Fredrik IV. har villet fremkalde en re-

form; men denne mislykkedes; kommissionens under-

søgelse bevirkede kun, at en del af de skyldige embeds-

mænd — og det måske ikke de mest skyldige — af-

skedigedes, hvorhos den ved den måde, hvorpå den gik

frem, vakte stor frygt og forbitrelse. ^) — Denne kom-

missions historie lader sig ikke skrive fuldstændig;

Christian VI. tihntetgjorde de vigtigste af dens papirer.

Men begivenhederne ved tronskiftet 1730 viste nok som,

hvorledes Christian VI. opfattede dens virksomhed. Kom-
missionen, især Møinichen, gik frem med stor dristighed,

og det må antages, at den har draget mænd, der stod

kronprinsen nær, ind under sine undersøgelser. Fra den

') Om den geheime kommission se især C. Bruun, H. Eostgaard s.

310 f. Forfatterens skildring er dog næppe helt upartisk. Han

er tilbøjelig til at gøre Eostgaards forseelser så små og Ueich-

manns så store som muligt.
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tid bestod der to partier i landet; det ene støttede sig

til dronning Anna Sofie, det andet til kronprinsen og

hoffet p a V e ni ni e t o f t e. Dets betydeligste mænd vare

C. Plessen, 1. Rosenkrands og P. Løvenørn, der

alle fra gammel tid af stode i forbindelse med prins

Carl og hans søster. Det har måske været en ind-

rømmelse til dette parti, da C. Plessens broder Ludvig
17:^5 udnævntes til geheimeråd og medlem af konseillet

;

dette skete, efterat hoffet havde været i besøg på Vemme-
tofte. Udnævnelsen fandt sted d. Ilte Oktober; men
allerede i et brev af 28de Avgust gratulerer kronprinsen

sin fader med valget. Men i mellemtiden var der en

alvorlig uenighed mellem kongen og dronningen.

Kongen har nemlig underrettet kronprinsen derom, og

denne skriver d. 18de September til faderen og ønsker,

at det snart måtte blive godt igjen. ') Enten dette ønske

har været velment eller ej, må det være gået i opfyldelse

;

ti der høres ellers aldrig noget om uenighed mellem

kongen og hans hustru. Det ligger nær at gætte på, at

L. Plessens udnævnelse har været tegn til, at de af den

geheime kommission indledte undersøgelser ikke skulde

fortsættes, og at dette har været dronningen imod. Men
det er mærkeligt, at kronprinsen tager efterretningen

om faderens uenighed med den forhadte stedmoder så

koldsindigt.

Det mod dronningen fjendtlige parti lod sig heller

ikke forsone; det holdt sig så vidt muligt i afstand fra

hoffet og ventede i øvrigt på kongens død. Riegels for-

tæller, dog kun som et rygte, at da Anna Sofie 1728

fødte en søn, undskyldte kronprinsessen sig under påskud

') Ew. kugl. Maj. 's gniidigste Schreiben liabe ich mit alleninter-

tliåuigsten Respekt wohi erhalteu, beklage aber von Herzen dar-

aus ersehen zu haben, dasz Ew. kngl. Maj. mit Ihro Maj. der

Konigin brouillirt, und der liebe Gott gebe, dasz solches bald

mogo beygelegt werdeu.
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af sygdom for at komme til barnedåben
;
prins Carl, der

skulde have stået fadder, og efter hvem barnet skulde

opkaldes, blev ved sin sædvanlige sygelighed forhindret

fra at møde, og da kongen forlangte, at kronprinsen

skulde repræsentere ham, blev også han syg, men fik

da en ligefrem befaling til at møde^). Da hertugen af

Pløen 1730 ægtede Anna Sofies broderdatter, rejste kron-

prinsessen til Vemmetofte, hvor hun blev syg, hvorimod

kronprinsen mødte.

Af andre begivenheder i disse år kan mærkes, at

ved Kjøbenhavns ildebrand 1728, hvor hele den

kongelige familie var tilstede, synes kronprinsen at have

været meget virksom. Han ledede slukningsforanstalt-

ningerne på Frederiksholmssiden, og det lykkedes her

den anden og tredie dag at redde Vandkunsten så vel

som kronprinsens eget palæ og slottet'^). — I samme
år foretog kronprinsen og hustru en rejse til dennes

hjem. hvor Sofie Magdalene da havde fornøjelsen af at

vise sig i en stilling, der svarede til hendes fødsel. På
hjemrejsen gjordes der et længere ophold i Ostfriesland.

Der siges i almindelighed, at Christian VI. som kron-

prins ingen indflydelse havde på statsanliggender,

uagtet han havde sæde i statsrådet. Det er dog ovenfor

omtalt, at kongen forhandlede statssager med ham, sendte

ham indberetninger fra sine gesandter, meddelte ham
vigtige embedsbesættelser og overlod ham at udføre for-

skjellige hverv. Kilderne ere for sparsomme til, at det

kan ses, hvor stor indflydelse han har udøvet; den er

formodentlig bleven indskrænket ved, at så mange at

de højere embedsmænd vare dronningens slægtninge og

') Kiegels små historiske skrifter III, 39 f. Brasch, Vemnietoftt

11. 163 omtaler deunc begivenhed uden at nævne noget om kron-

prinse-sscns sygdom.

•') Højer, Friederich IV, li 19H f.



12 Hørsliciin.

venner. — Fra året 1729 havde lian direktionen over

den ostindiske handel ^).

På sit gods, Hørsholm, førte kronprinsen et skrapt

regimente. Han begyndte med at afskedige sin moders

forvalter, justitsråd Ratekens, der vist nok også ærligt

havde fortjent at fjærnes. Dennes eftermand, Lorents
Fischer, har just ikke danset på roser. Når hans for-

holdsregler ikke passede prinsen, skrev denne breve til

ham, der i fynd og bestemtlied ikke minde så lidt om
Christian IV.'s, med hvem hans sønnesøns sønnesøn

havde den lyst til fælles at ville regere også i små ting.

På Hørsholm begyndte Christian VI. straks at bygge.

Dertil kunde der være grund nok : ti pladsen var lille og

ubekvem. Men det værste var, at pengene manglede.

Der skulde bygges på kredit, men følgen blev, at der

opstod en ydmygende forlegenhed. Håndværkere kom
den ene gang efter den anden med små regninger, der

ikke løb op til 100 rd., uden at kunne få dem betalt. I

året 1734 skrev kronprinsen til sin forvalter: »Når no-

gen anmelder sig hos eder om deres resterende regnin-

gers betaling, og samme betaling ikke kan ske sa straksen,

da haver I at svare således: det de ikke kunne betales

før end nærmere allernådigst ordre, og den skulde følge,

når raden dem træffede, eftersom de ældste først og siden

de andre, ligesom arbejdet var forfærdiget, skulde af-

betales og klareres«. — Men forlegenheden voksede be-

standig; 1726 havde alle betjentene et års løn tilgode;

i dette år har kronprinsen havt håb om at komme ud
af det meste af gælden, som han anslaar til 49355 rd.

5 mk. 19 sk., medens hans hustrus gæld var 8000 rd.

Kongen havde nemlig foræret ham forskellige summer til

et beløb af 47000 rd. ^j; men det må være gået med

') Mnem. III, brevet nr. 2.

^) En egenhændig beregning, afleveret fra Sorø til gebeimearkivet.
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den beregning bom med så mange andre lignende, den

har ikke holdt stik; ti det næste år var gælden endnu

over 23000 rd., medens der i terminen kun kunde be-

tales 1146. Men byggeriet vedblev, og 1728 begyndtes

der på det hus. der siden ved udvidelse og ombygning

blev til det prægtige slot. Kronprinsen synes at have

hjulpet sig ved at skælde sine underordnede ud og stille

urimelige fordringer til dem om at skaffe penge. Men

formodentlig har det ikke været så slemt ment, som det

så ud til: ti Fischer blev 1730 borgermester i Kjøben-

havn og assessor i højesteret, siden justitsråd og amt-

mand i Fyn ^).

En fransk diplomat, grev C am i 11 y, har i en rela-

tion til sit hof fra de sidste år af Frederik IV.'s regering

givet en ikke synderlig smigrende, men vist nok i sine

grundtræk rigtig skildring af kronprinsen og hans gemal-

inde. Han skriver saaledes: »Kronprinsens figur er li-

den, tynd og svag, hvilket ikke tilkendegiver nogen stærk

helbred. Ved hans stemme er der noget saa over-

raskende, at man har ondt ved at tro. at det er den

samme person, så forskellige ere de toner, som hans

strube frembringer. Han ægtede den 7de avgust 1721

prinsesse Sofie Magdalene . . . han er hende meget hen-

given ... Vi have i vore klostre ikke mange eneboere,

der leve i så dyb stilhed som denne kronprins. Han
deltager ikke i nogen af hans alders forlystelser, und-

tagen jagten, hvor han undertiden indfinder sig, når års-

tiden medfører det. Han er overordentlig frygtsom, når

han skal tale med nogen, som han ikke er vant til ; han

rødmer og synes forlegen; han mangler dog ikke ånd,

fatter let tingene, som man siger ham; men vanskelig-

heden, han har ved at udtrykke sig, i forbindelse med
en - ubetimelig undseelse, som han ikke er herre over,

') C. Christensen, Hørsholm 22, 62 f., H4, B72 o. H. st.
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hindrer ham i at vove noget. Ministrene have stedse

gjort sig umage for at forhindre, at han fik del i forret-

ningerne. Først for to år siden erholdt han af kongen

sin fader tilladelse til at komme i statsrådet og få sit eget

hus '). Hans opdragelse har ikke været den bedste, da man
sørgede for at anbringe hos ham personer, som vel vare

fromme, men hvis geni mere egnede sig til at gøre ham til en

helgen, end til at indgyde ham ophøjede grundsætninger pas-

sende for hans fødsel. Han har ikke rejst og har intet be-

greb om krigskunsten, han kender ikke andre hoffers brug.

Da han er hen ved 30 år, er det at formode, at når han

en gang kommer til regeringen, ville hans ministre be-

herske ham endnu mere uindskrænket, end de gøre ved

kongen, hans fader. Han synes for nærværende tid kun
at sysselsætte sig med prinsessen, hans gemalinde, som
er stor og velskabt, men kun lidet behagelig af ansigt.

Hun er overordentlig bleg og sminker sig aldrig; hun

taler kun lidt og synes at have fattet afsky for det men-
neskelige køn : hun har ved sit hof en hædersdame. som
man kalder overhofmesterinde. og som har rang over

alle grevinder. Hun har også 4 hofdamer, som alle ere

mindre skikkede til at indgyde kærlighed end til at give

afsmag derpå. Hun" bruger denne fremgangsmåde for

ikke at give prinsen sin gemal nogen anledning til at

falde i fristelse« '^).

Denne skildring forklarer mange træk af Christian

VI. 's liv: han har bestandig været bange for ikke at

kunne hævde kongedømmets værdighed, fordi han ikke

havde tillid til sin personlige fremtræden, derfor forhand-

ler han heller skriftligt end mundtligt, og når han selv

må træde i berøring med sine undergivne, bliver han let

hård og urimelig for at dække sin svaghed. Derfor er

') Det sidste er, som ovenfor er vist. ikke rigtigt.

2) Mnem. III. XI.
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han også en mistænksom mand, bange for,- at andre

skulle øve indflydelse på ham og ikke utilbøjehg til at

gå krogveje for at forvisse sig om de mænds tænkemåde,

der ere ham mistænkelige.

I foråret 1730 blev Frederik IV., hvis helbred

længe havde været skrøbeligt, syg. En åreladning frem-

kaldte en betændelse, som ikke vilde læges, og der viste

sig tegn på vattersot. Dog foretog han endnu om som-

meren en rejse til Gottorp; men på tilbagevejen måtte

han standse i Odense. Han indså selv, at døden nær-

mede sig. Hele den kongelige familie samledes om ham,

og der sendtes bud efter hans konfessionarius S. Lin-

trup og hofprædikant P. Hersleb. Kongen døde d. 12.

Oktober kl. 1^/2 om morgenen.

Det er en selvfølge, at de forhandlinger, der have

fundet sted mellem kronprinsen og de mænd. der havde

sluttet sig til ham, skjule sig i mørket; selv den svageste

hentydning til, hvad man agtede at foretage sig efter

kongens død, vilde, hvis den var kommen ud, være ble-

ven betragtet som højforræderi. Men det kan dog ses,

at der i året 1730, da det viste sig, at kongens tilstand

blev betænkelig, var adskillige sammenkomster mellem

kronprinsens tilhængere. I April kom Rosenkrands
til Kjøbenhavn, og noget senere Sofie Hedevig og C.

Pie s sen — prins Carl var død året i forvejen. Prin-

sessen opholdt sig ligeledes på Fredriksdal, hvor hun var

i nærheden af Hørsholm. I Avgust var kronprinsen på
Vemmetofte, og i September Plessen i København og på
Frederiksdal ^). Endehg var ved kongens død Rosen-

krands på ny i København beredt til at overtage den

stilling, der var bestemt for ham. — Hvad der var ved-

taget ved disse halvt hemmelige sammenkomster viste

*) Brascl:, Vemmetofte II. 187. Et brev fra kronprinsen til kongen,

dateret Vemmetofte d. 17. Åag. i Mnem. III, nr. 1.
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^<icJ efter kongens død, både i den bratte t'orandrinfj af

mange af Frederik IV.'s anordninger, og endnu mere

ved de talrige personalforandringer i de højere embeder.

Først måtte dronnijigens skæbne afgøres. Fred-

rik IV. må uden tvivl have frygtet for, hvorledes denne

skulde blive : C. Plessen ansås for hendes værste, fjende,

og det har vel været et forsøg på at forsone ham, da

kongen dagen før sin død skænkede ham det blå bånd.

Men Anna Sofies synder vare for mange, til at de så-

ledes kunde tilgives. Hverken hun selv eller nogen an-

den har vel tænkt på. at hun kunde komme til at ind-

tage den stilling, som ellers vilde have tilkommet en

enkedronning. — Straks efter kongens død forlod hun
eller blev bortvist fra slottet og tog til Brangstrup, hos

hvis ejer. oberst J. F. Brokkenhus. hun synes at have

været i en slags forvaring. — Fredrik IV. og Anna So-

fie havde gjort et gensidigt testamente, og dette var des-

uden bekræftet af kronprinsen selv. Ifølge dette skulde

en del nærmere betegnede prætiosa til en værdi af c.

90ri<»0 rd. tilhøre den længst levende; men desuden ejede

hun Vallø og flere godser, som kongen tidligere havde

skænket hende. Men hverken testamentet eller hendes

ejendomsret til de gaver, hun havde modtaget af kongen,

blev respekterede. — Under 1 1. November udstedtes der

et reskript til Anna Sofies svoger, groszkansler U. A.

Holstein, dennes svigersøn gehejmeråd Blome og grev

Rautzau, at de skulde tage til Brangstrup og tilkende-

give hende, at hun kunde få udbetalt 100000 rd. straks

og siden 25000 årlig; hendes private ejendele skulde

blive hende overgivne: men af godserne måtte hun kun
beholde Klavsholm: hun måtte føre titel af dronning,

men ikke af Danmark og Norge. Kongens testamente

og de breve fra ham, hun måtte være i besiddelse af,

skulde hun udlevere. Forhandlingerne trak noget i lang-

drag, dels fordi Anna Sofie ikke svnes at have været
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meget nøjagtig i opgivelsen af sine ejendele, dels fordi

man søgte efter udenlandske ejendomme, som rygtet vist

nok med m^ette tillagde hende. — Kongen vedblev at

nære mistro til hende. I året 1731 gav han Schulin or-

dre til på posthuset at borttage alle til Klausholm adres-

serede breve, fordi han havde hørt, at hun korrespon-

derede med familien Blome. Anna Sofie døde på

Klausholm d. 7de Jan. 1743. Da må kongen have glemt

sit nag: ti liget blev med store æresbevisninger bisat i

Hoskilde, dog ikke i den kongelige, men i familien Trolles

begravelse. — Om man end kan sige, at det er en egen

sag, at en søn tilintetgør faderens testamente, forekom-

mer det os ikke, at Anna Sofie kan siges at være be-

handlet hårdere, end hun fortjente, og omstændighederne

medførte. Det kan i den tid ikke ventes, at ret mange

skulde have mod til at forsvare den, der var i kongens unåde.

Dog siges det, at kongens søster, Charlotte Amalie,

der bestandig synes at have levet sammen med stifmoderen,

modsatte sig, at der blev gået for hårdt frem mod hende,

og Ludv. Pie SS en. der havde et ord til forsvar for bi-

skoi> Deichmann. skal også have udtalt sig for de mil-

deste forholdsregler over for dronningen. Men hvordan

det end forholder sig dermed, så kunde i denne sag vist-

nok intet forsvar hjælpe, ligesom der heller ikke behøve-

des nogen tilskyndelse udenfra for at bevæge kongen til

at handle mod Anna Sofie, som han gjorde. Et par år

senere søgte kongens skriftefader, J. B. Bluhme. at

forestille ham. at om han end med rette i sin tid havde

ladet retfærdighed gå for nåde, så kunde han nok nu

lade hende se nogle tegn på sin nåde, som at spørge

til hende og desl. Bluhmes ord må have gjort noget

indtryk paa kongen, siden han selv omtaler dem i et

brev til grev Zinzendorf '
). men siger han: »Jeg gør mig

>) Skaud. litt. selsk. arkiv. XXIII s. 172.

L.Koch: Kong Christian VI. 2
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endnu ingen bebrejdelser i min samvittighed over denne

sag: ti når jeg betænker, hvad hun har gjort mod min

fru moder, som jeg endnu elsker og respekterer i hendes

grav. så tykkes mig. at jeg endnu har gjort for lidet

mod Anna Sofie.

Med dronningen faldt ogsaa alle de mænd af hendes

slægt, som havde indtaget de fornemste stillinger ved

holfot: hendes broder, overkammerherre grev G. D.Re-

ventlow, svogeren groszkansler U. A. Holstein') og

dennes broder overhofmarschal C. F. Holstein. Kon-

gen var så opsat på at fjærne dem fra alle forretninger.

at han gav den sidste en skarp irettesættelse, fordi han

efter sin afskedigelse var gået op i politi- og kommerce-

kollegiet, af hvilket han havde været medlem. — Holstei-

nerne af den anden hnie synes ikke at være faldne i egentlig

unåde. .1. G. Holstein, der havde været hovmester for

Christian VI som kronprins, døde endnu 1730, og søn-

nen. J. L. Holstein, mistede vel foreløbig sin hofstilHng,

men blev stiftamtmand i Sælland. — Hårdest ramte kon-

gens vrede de mænd, der havde havt sæde i den alt om-

talte gehejme kommission, eller som den populært

kaldtes bandekommissionen. Det had. der næredes til

dem. var endnu 6 år efter så stærkt, at selv en retsindig

mand som I. Rosenkrands synes at have betragtet ethvert

middel, hvorved man kunde komme disse mænd til livs,

som lovligt. Den ene af hovedmændene, oversekretæren i

det danske kaiicelh, Chr. Møinichen. fik sin afsked, og

hans papirer blev forseglede. Samme skæbne traf gehejme-

sekretær P. Ramshart. der havde været kommissionens

sekretær. Om Møinichen har kongen dog siden fattet andre

tanker, da han i året 1739 ansøgte om en begunstigelse.

^) Han synes dog ikke at være falden i egentlig unåde, da både

han og hans hustru vare tilstede ved kroningen, hvor han endnu

nævnes som storkansler. Se salvingsakten.
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skrev kongen til Schulin, at ^det lader til. at man er

gået manden noget for nær: ti man kan også gøre den

værste skælm uret«, og et par dage efter skriver han:

»Det forekommer os, at mange passioner have regeret

hos de folk, som have gjort denne mand ulykkelig« *).

Men da vare disse folk rigtignok for længe siden faldne

mere eller mindre \ unåde. — I året 1743 blev Møini-

chen stiftamtmand i Bergen. Ramshart fik også senere

en pension og blev 1744 inspektør ved Københavns told-

bod. Den hårdeste .skæbne ramte dog biskop B. Deich-
niann i Kristiania, dels vel fordi han betragtedes som
hovedmanden for bandekommissionen, dels også fordi han

var blandet ind i en mængde forretninger, hvori han

vistnok arbejdede med dygtighed, men også ved sin

herskesyge og vilkårjighed havde gjort sig ilde lidt. Den
nye regering kastede sig over ham med stor voldsomhed.

Det var utvivlsomt I. R o s e n k r a n d s, der var hans fjende,

medens L. PI essen, da der forhandledes om hans af-

skedigelse, skal have sagt, at det var en usædvanlig om-
gang med en gejstlig mand af sådan karakter og sådanne
fortjenesters). Allerede d. 18de Oktober 1730 fik statholde-

ren i Norge, Wib e, befaling til at suspendere Deichmann, og

d. 24. Novbr. tilskreves det Wibe, at han skulde kalde

ham for sig og på grund af hans uopbyggelige forhold

ved at indvikle sig i uanstændige verdslige forretninger

erklære ham, at han var afsat og P. Her si eb udnævnt
til hans eftermand: dette var nemlig sket allerede d. 12te

Oktober, dagen efter Frederik IV. 's død^), og så vred var

kongen på Deichmann, at han ved en resolution berøvede
ham indtægter, der lovHg tilkom ham, idet alle indkomster

af det såkaldte nådensår uden videre tillagdes Hersleb.

^) Menemosyne III., brevene nr. 2L'0 og 221.

'') Smstds I, 277. %

') Zwergius, Sællands kleresi s. 387.
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Denne tremgangsmåde var ganske vist en så »usæd-

vanlig omgang«, at den trængte til retfærdiggjørelse, og

(la Deichmann selv forlangte retslig undersøgelse, blev en

sådan indledet. Men hvad man end hnente om biskop-

pens adfærd, kunde han ikke godt dømmes for at have

adlydt sin konges befalinger, og det synes at have været

vanskeligt at finde noget virkeligt bevisligt klagepunkt.

Det er visselig mærkeligt, hvad I. Rosenkrands skri-

ver i et brev til Wibe d. 13. Jan. 1731, »da hele verden

forhen har skreget over forhenværende biskop Deich-

manns voldsomme og uregelmæssige fremgangsmåde . . .

at ingen nu efter hans unåde beklager sig direkte over

ham, hvilket man dog har billig grund at vente . Men
det er lige så mærkeligt, at det ikke har bedre virkning,

når han tilføjer: »Hvis derfor Deres.excellence kan sætte

nogle folk i bevægelse i denne henseende, ville deres

klager blive gunstigt modtagne, og endskønt vi ikke tvivle

om, at jo hans afsættelse er bleven kendt meget retfær-

dig, skulde vi dog være glade ved at have noget i hænde,

hvormed vi kunde bevise dette endnu klarere for publi-

kums øjne>M. Wibe har sikkert havt en god villie; ti

han var ikke Deichmanns ven; der blev desuden lovet

alle dem, der vilde vidne mod Deichmann, at de ikke

alene skulde blive frie for straf, men at det skete heller

ikke skulde regnes dem til skade, når de fremtidig vilde

søge befordring: men det må ikke være faldet let at fa

nogen til at fremkomme med klagemål; ti d. 27de Jan.

skriver Rosenkrands atter: »Det skulde være meget be-

synderligt, hvis i en sag som nærværende klager skulde

mangle mod den mest udskregne person. Ds. excel. må
mere end nogen anden være underrettet derom, og De

vil gøre deres cour ved at skaffe os oplysninger«. Wibe

svnes dog at have villet bruge midler, som Rosenkrands

') JInemos. I, s. 2b3.
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ikke kunde billige: ti denne tilføjer: at bevæge folk til

at anklage hinanden ved eder. er ikke nostri sæculi«.

ligesom han også senere bemærker, at skal der ned-

sættes en kommission til at dømme Deichmann. må den

ikke bestå af hans uvenner« '). — Medens undersøgelsen

stod på. døde Deichmann d. 17de April og fire dage

efter aflagde Wibe beretning til kongen om resultatet af

sine anstrengelser. — En præst, Niels Ar c tander, på-

stod at have givet biskoppen 100 rd. for 1719 at blive

kaldet til feltpræst: ligeledes havde han en gang givet

ham 100 rd. for at fælde en gunstig dom i en konsistorial-

sag, og da dette kom op. og der blev anstillet en under-

søgelse, havde biskoppen bevæget. Arctander til at ud-

stede en falsk attest. Hr. Lorents Angel påstod, at

hans fader havde betalt 400 rd. for at bevirke en deling

af sit embede i Lier ^). og at sønnen udnævntes til præst

for det nyoprettede embede. Hr. Anders Holter an-

gav, at hans fader ikke havde kunnet få en kapellan,

før han havde sendt biskoppens famulus 100 rd. Hans
Rosing havde betalt 400 rd. for at blive kaldet til

Norderhoug. Desuden havde biskoppen modtaget mindre

beløb for at meddele kollatser, og når han var på visitats.

Wibe havde desuden hørt. at en del klokkere skulde

have betalt for deres embeder, og at biskoppen skulde

sidde inde med en del kollekt penge, der vare indsam-

lede til de ved grænsen boende præster, som havde lidt

») Mnemos. I, 284-285.

-) Denne angivelse er i ethvert tilfælde unøjagtig; ti Lier blev delt

efter menigliedens forlangende, ikke efter præstens. Også Eost-

gaard blev beskj'ldt for at have modtaget en gave af præsten i

denne anledning, og at dette har været tilfældet er bevisligt.

Sagen har dog måske for hans vedkomiiiendo været temmelig

uskyldig; men der er ingen grund til at frikende Rostgaard og

fælde en streng dom over Deichmann, for hvis skyld der slet

intet bevis foreligger. C. Brun, Eostgaards levnet s. 259 f.
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skade ved krigen: disse havde vel udstedt fulde kvitte-

ringer, men kun fået en del af beløbene. — Da Deicli-

mann aldrig kom til at udtale sig over disse klage-

punkter, er det nu umuligt at afgøre, hvor meget sandt

der er i dem '). Undersøgelserne må være blevne fort-

satte, ti den 6te Oktober 1731 udstedtes der ordre til

generalfiskal Hans Ursin om i Deicbmanns bo at gøre

fordring på 9790 rd., som han ulovlig skulde have til-

egnet sig; men da enken vemodelig tilstod sin mands
forseelser og bad, at nåde måtte gå for ret, frafaldt kon-

gen aktionen -). Der er fældet meget forskellige domme
om Deicbmanns vandel og retsindighed: men hvad man
end mener derom, er hans skæbne et exempel på, hvor-

ledes kongens unåde betragtedes som dom over en

mand, så at de senere undersøgelser ikke gå ud på at

klare sagen, men kun på at finde motiver for dommen.
Foruden de alt nævnte afskedigedes amtmændene

C. Reitzer og Se er up samt postdirektør C. E ri und,
der alle havde havt med den geheimekommission at gøre.

') Geh. ark. — Afleveringer fra kancelliarkivet 89 b. fase. 83. —
En af anklagerne er der dog bevisligt ingen grund til at fæste

lid til. N. Årctander havde ikke blot i. året 1726 angivet en fo-

ged, Peter Schmidt, for inkvisitionskommissionen, fordi han havde

brugt det liøjforræderske udtryk, »at det ikke anderledes kunde

ga til udi Dalilæ regering« ; men det brev, hvori han frikender

Deichmann for at have modtaget penge i den omtalte konsistorial-

sag, er også til endnu. Det er ikke, som han angiver, skrevet,

fordi kongen havde rejst nogen anklage imod Deichmann; men

denne anså det i slutningen af året 1726 for nødvendigt

at fralægge sig en del onde rygter, der gik om ham i Norge.

Han tilskrev da Årctander om denne sag, og denne erklærer på

det bestemteste, ikke at have givet biskoppen noget, ligesom han

heller ikke havde havt grund dertil, da vedkommende parts ret

var aldeles klar. Kanc"s aflevering skab 11, nr. 111.

'^) Geh. ark., Sæll. tegn. 1731. 6te October nr. 387 og 1732, 7de

Marts nr. 121.
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desuden A. Højer, der dog efter eget sigende havde af-

slået at være dens sekretær: Gram fik hans plads som

kongens bibhotekar. D. R e v e n f e 1 d t fik endvidere afsked

som oversekretær i krigskanceUiet. Endelig afskedigedes

den hidtilværende konfessionarius S. Lintrup, dog først

d. 5te Januar 1731 og i meget nådige udtryk. Præsten

på Jægerspris, J. Frauen, blev hans eftermand. Hvor

talrige afskedigelserne have været, kan ses af, at medens

statskassens pensionskonto 1730 var 11990 rd., løb den

det næste år op til 40414').

I konseillet beholdt Christian VI. af sin faders mænd
L. PI es s en, der tillige vedblev at være oversekretær i

rentekamret, og O. Blome til Nienhof, U. A. Holsteins

svigersøn. Denne sidste synes hverken at have beklædt

noget særligt embede eller at have udøvet nogen ind-

flydelse: han døde 1738. De nye mænd, der kom til,

var C. Plessen, der blev overkammerherre, og I. Ro-
senkrands, der fik den indflydelsesrigeste plads som
direktør for begge kancellierne. P. Løvenørn blev

oversekretær i krigskanceUiet.

Ved at gøre Ro senkran ds til sin mest betroede

mand, handlede Christian VL mod de regler, hans fader

havde lagt ham på sinde, ikke at ansætte nogen af den

gamle danske eller holstenske adel i de højere stats-

embeder-). Det var i slutningen af Fredrik IV.'s rege-

ring, at denne mistro til den gamle adel udviklede sig;

og det gik sønnen, sojii det var gået faderen; ti da

han nåede midten af sin regering, bortfjærnede også han

de mænd, der hørte til den; det har ikke været natio-

nale modsætninger, der herved gjorde sig gældende;

Plessjenerne vare ikke blevne danske, og dog er der be-

standig sammenhold mellem dem og Rosenkrands. Men de

') Aiieverinf^ fra kane. skab 11, 5, G.

') FrcfJrik IV's ijoiitiske testament. Uansk mndsskr., 2 række 1, .s. 51.
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vare som han maMid i en uafhængig stilling, der kunde

undvære kongens gunst, hvad de også siden viste ved

at give afkald på deres pensioner, og der var noget ved

de gamle adelsmænd, der gjorde, at de havde vanske-

ligt ved at finde sig til rette i de suveræne kongers tje-

neste: disse befandt sig al tid bedst, når de betjentes af

mænd. hvis lykke de selv havde skabt. Men den for-

andring, der fandt sted i Christian VI. 's regering, må dog

ikke blot opfattes som en følge af, at andre mænd vidste

at vinde hans gunst. Den var tillige en reaktion mod
den voldsomhed, hvormed han ikke blot afskedigede sin

faders embedsmænd, men også foretog forandringer i

lovgivningen og med forskellige institutioner. Der var

punkter nok, på hvilke der trængtes til reformer: men
den unge konge og hans rådgivere synes næsten at have

villet gøre om og forbedre overalt. — Da Frederik V.

besteg tronen, viste han også tilbøjelighed til at fore-

tage gennemgribende forandringer: men A. G. Moltke
frarådede dette: ti, siger han, han havde selv set. hvilke

skadelige følger de mangfoldige forandringer, der fandt

sted ved Christian VI. 's regeringstiltrædelse havde frem-

kaldt, og hvorledes man kort efter igen måtte udnævne

andre folk, ja stille en del af sagerne igen på den for-

rige todM. Omslaget i denne henseende skete især om-
kring året 173 5, da der fandt talrige forandringer

sted i de højere embeders besættelse, og det vil også i

det følgende ses, at dette mærkes på mange områder,

så man ved dette årstal finder et vendepunkt i denne

konges historie, der måske burde have skilt den i to

særskilt behandlede afsnit. Vi skulle nærmere omtale

nogle af de mærkeligste mænd i dem begge. ^

1) Hist. tidsskr., 4de række II, 144. Det er øjensynligt Moltkes

hensigt med de regler, han opstiller for Fredrik V.'s regering,

at denne skal undgå de fejl, faderen formenes at have begået.
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Ivar Rosenkrands, som alt oftere er nævnt, ud-

fylder den største plads i det første afsnit. Han er født

d. 5te December 1674 på Rosenholm. Hans fader var

Erik Rosenkrands, en søn af Holger Rosenkrands.
Han begyndte 2-1: år gammel sin løbebane som kammer-
junker hos prinsesse Sofie Hedevig: til hende, broderen

prins Carl, og den kreds, der sluttede sig til dem, ved-

blev han at stå i et nært forhold. Fra 1700 til 1716

brugtes han i en ma^igde til dels vigtige diplomatiske

ærinder: siden havde han ansættelse i København, til

han 1 723 blev stiftamtmand i Viborg. Dette må betrag-

tes som et tegn på kongens unåde; en sådan udnæv-

nelse var både den gang og senere den måde, hvorpå

mænd i høje stillinger fjærnedes fra hovedstaden. Det

er en rimelig gisning, at det er forholdet til Anna Sofie,

der i disse år var alt bestemmende, som var anledning

til hans bortfjernelse, ligesom til hans kaldelse samme
dag, som Fredrik IV. døde. Rosenkrands opholdt sig

den gang i København: han har vel næppe været ufor-

beredt på. hvad der vilde ske. Det blev nu ham og L.

Plessen, der paa sædvanlig vis bekendtgjorde regerings-

skiftet. Rosenkrands havde ikke groszkanslerens tittel,

men han havde i virkeligheden hans embede; han fore-

stod både det danske og det tyske kanceUi; gennem det

sidste lededes de udenrigske anliggender, og han synes

at have havt alle betingelser for at kunne gøre dette.

Hans diplomatiske fortid havde skaffet ham personligt

bekendtskab med en stor mængde af Evropas stats-

mænd, og han havde både kraft til at hævde sit lands

stiUing og smidighed til at bøje sig efter forholdene, men
fremfor alt udholdenhed til at vedblive at forfølge et

mål. Vi skulle se, at han tilfredsstillende løste de op-

gaver, der bleve ham stillede. Det siges ofte, at medens

Rosenkrands foretrak Englands alliance, sluttede Schulin

sig til Frankrig. Dette er dog for Rosenkrandses ved-
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kommende næppe rigtigt. Han havde under opliold i

England fået en del af en engelsk adelsmands tænke-

(ig levemåde; men som vi ville få at se, kunde han ud-

tale sig skarpt mod dette lands politik, og han har nok-

som vist. at han tog den understøttelse, landet ikke

kunde undvære, hvor han anså det for tjenligt. I den

indvortes styrelse har han især fortjeneste af universi-

tetets gjenoprettelse. Derimod kan lian ikke frikjendes

for at have havt en hovedandel i den godsejerpolitik,

der gjorde bondestandens og hele landvæsnets vilkår

endnu mere mislige, end de var i forvejen. — Rosen-

krands var både en ærlig og en myndig mand. Han

kunde ikke bøje sig for kongens villie. hvor han anså

denne for m'igtig. uden at give dette tilkende. Vi ville

høre om en sådan uenighed på mange punkter, og vi

ville også komme til at se. at ministeren næsten al tid

måtte give efter. Hvor hensynsfulde end Rosenkrandses

indsigelser var i formen, have de dog næppe behaget

kongen; ti han betragtede sine ministre som tjenere,

der skulde udføre hans villie. Der er bevaret en op-

tegnelse af kongen angående de fordringer, han stillede

til en minister: Jeg fordrer, 1) at han skal være tole-

rant i religionssager, 2) at han altid skal sige mig sin

sentiment. når jeg spørger ham. 3j at om jeg ikke al

tid følger hans sentiment. skal han også lade sig det be-

hage og søge desuagtet at tjene mig. som jeg vil. og

som min intention er og ikke efter sit hoved ' i Rosen-

krauds tilfredsstillede ikke denne fordring: han var ikke

tolerant, men misbiUigede højUg den overbærenhed, der

vistes sektererne og særsindede præster. Han har vist nok

sagt kongen sin mening, men han gjorde dette meget

oftere, end han spurgtes, og han var ikke al tid villig

til at rette sig efter kongens villie. Desuden beskyldte

») Mnem. IV, .328.
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kongen ham for ikke at kunne holde en sag hemmehg,

især ikke over for sin anden hustru. Charlotte Amalie Skeel.

De statsmænd, der stode ved Rosenkrands's side i

disse år, vare brødrene C. A. og L. C. Pie s sen og Povl

Løvenørn; den sidste, der bestyrede hæren i årene

1730—1740, da han døde, og flåden 1730—1735, synes

ikke at have taget meget del i landets almindelige sty-

relse; han bevarede ogsaa kongens gunst til sin død.

C. Pie SS en havde egentlig kun en hoftjeneste, i det han

var overkammerherre; men uagtet han oprigtigt sluttede

sig til det pietistiske parti, befandt han sig ikke vel ved

hoffet men trak sig mere og mere tilbage fra det efter 1733.

Et meget almindeligt, men ubevist rygte sagde, at han

var hemmelig gift med Fredrik IV. 's søster, Sofie Hede-
vig. Måske har det været af hensyn til dette rygte, at

Plessen i året 1735 nægtede at modtage en del af arven

efter prinsessen, som hun havde testamenteret ham.

Kongen bestemte da, at han skulde have hendes have

udenfor Nørreport^). C. Plessen har næppe været til-

freds med den uvirksomhed, hvortil han var henvist.

Da Fredrik V var bleven konge, søgte han at genvinde

sin indflydelse, hvad dog ikke lykkedes ham-). Han ro-

ses som en oprigtig gudsfrygtig og meget godgørende

mand; han holdt mange domestiker, men ikke fordi han

behøvede dem; men fordi de behøvede ham. Hverken

hans tjenere eller hans bønder klagede nogensinde for-

gæves deres nød for ham, han holdt betjente, der skulde

opsøge nødlidende og trængende og belønnede dem, når

de udrettede deres arbejde med flid'^). — Broderen Lu d-

•) Geh. ark. „Danske kongers List." 313. 5.

-) Hist. tid&skr. 4de række II, 146.

3) D. kgl. bibl., Thottske saml. 4, nr. 1683, en Christian VI. 's hist.,

der klin har liden værdi, men indeholder enkelte ret mærkelige

biografiske bemærkninger.
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vij; PI o SS en var en af de få embedsmænd, Christian

VI l)elioldt : hau var oversekretær ved rentekamret. Den

franske minister Camilly giver ham ikke noget godt

skudsmål; han siger, at han havde »en ulærvillig og hef-

tig karakter< og »en vis medfødt råhed«, at han holder

fast ved sin mening med den yderste hårdnakkethed, så

at grunde blot have den virkning at opflamme hans

galde og befæste ham i hans fordomme : han holder ikke

af stadigt arbejde, men af at spille og udfolde stor pragt \).

Det er vist nok sandt, at han ikke var nogen medgørhg

mand: der fortælles også, at han en gang forlangte sin

afsked, fordi kongen i rentekamret havde ansat en em-

bedsmand uden at høre hans mening. Dog bestyrede

han sit embede med dygtighed, og det siges, at han tog

sin afsked, fordi kongen ikke vilde følge hans råd om
besparelser, som dronningens pragtlyst og andre store

udgifter gjorde nødvendige 2). I sin ansøgning nævner

han kun. at han var 60 år. havde mange børn, der kræ-

vede tilsyn, og godser, som han hidtil havde måttet for-

sømme. Hovedgrunden turde dog have været, at han

ikke kunde finde sig i, at andre mænd berøvede ham
kongens tillid. Han afskedigedes den 18. Januar 1734.

Plessenerne var stolte mænd, der ikke tålmodig kunde

finde sig i at være i unåde. I Januar 1736 klagede

kongen over, at sådanne rige folk ikke havde gjort større

»offert« end 20000 rd. i en pengenegociation, vist nok

det lån, der den gang optoges i København til slottets

opførelse. Dette må formodentlig være kommen dem
for øre; ti få dage efter gave de begge afkald på de

dem tilkommende pensioner^). Kongen har fattet et dybt

nag til Plessenerne: endnu 1744, da en søn af L. Ples-

») Mneni. III, XXIII.

2) Smstds. I, 205.

3) Mnem, III, brevene 19, 20. Danske kongers historie 420, 25.
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seii skulde ægte en datter af gehejmeråd C. A. Berken-

tin, fandt denne det nødvendigt at indhente kongens til-

ladelse til giftermålet, fordi denne havde pålagt ham ej

at omgås brudgommens fader og farbroder^).

Den mand, der steg ved de her nævntes fald, og

som vistnok også fremkaldte det, var Johan Sigis-

mund Schulin. Han var født 1694 i Rostal i det An-

spackske, hvor faderen var præst. Som hovmester for

dronningens brødre. Friederich Ernst og Friederich Chri-

stian blev han bekendt med Christian VI allerede som

kronprins. I årene 1727—1730 veksledes der hyppigt

breve imellem dem om dronningens brødre og hendes

andre familieanliggender. Ved tronskiftet ansattes Schu-

lin i postvæsnet og 1732 tiUige i det tyske kancelli. Men

fra de første år herefter findes der ingen breve fra kon-

gen til ham. I året 1734 skrev en student Lange et

skrift, der indeholdt fornærmelser mod kongen og grove

anklager mod de pietistiske præster. Dette skrift fik

han sendt til kongen fra Rom. Det var kongen meget

magtpåliggende at få at vide, hvem forfatteren var. Han

l)ålagde da Schulin i hemmelighed at åbne breve på

posthuset for at opdage dette, og det lykkedes denne at

løse den ham stillede opgave. — Samtidig ordnedes fyrst-

inden af Ostfrieslands anliggender, og det var her natur-

ligt, at kongen rådførte sig med Schulin, der som ingen

anden var inde i alt, hvad der vedkom dronningens fa-

milie: det var vist nok den iver og dygtighed, hvormed

han tog sig af de her nævnte sager, der bevirkede, at

kongen fra nu af blev ved at forhandle med ham næsten

om alle anliggender. — I året 1735 blev han oversekre-

tær i det tyske kancefii og tillige deputeret i kommerce-

koUegiet, 1737 fik han sæde i konseillet, dog kun under

tittel af assessor; men fra den tid var han regeringens

') Danske kongers historie 407.
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leder, uagtet Rosenkrands beholdt sin plads ti 1 74« >. da

han ligefrem fik sin afsked. I året 1739 havde Danmark,

som vi siden skulle høre. sluttet en subsidietraktat med
England : men næsten samtidig begyndte kongen og Schu-

lin at drive hemmelige underhandlinger med Frankrig.

Selv om Roseiikrands ikke havde følt sig personhgt

krænket, var slig underfundighed ham imod. Den 14.

Januar 1740 takker kongen SchuHn. fordi han forud

har meldt ham. at Rosenkrands vil forlange en audiens

hos ham angående de klager, den engelske gesandt

rejste, og 14 dage efter udtaler kongen, at han vil have

Rosenkrands ud af konseilletM. Der gik dog nogle

måneder, inden det blev til alvor. Grunden var dels, at

stiftamtmanden i Fyn, C. Sehestedt, først skulde have

sin afsked, for at hans embede kunde tilbydes Rosen-

krands som retrætepost, dels at man ikke vilde afskedige

kronprinsens overhofmester før kronprinsens konfirma-

tion. Denne fandt sted den 10. April, og den 27. til-

skrev kongen Rosenkrands, at han, ikke af nogen grund

til misfornøjelse eller af unåde, men i betragtning af

hans alder fritog ham for herefter at møde i konsejllet

og tilstod ham 5000 rd. årlig i pension, samt gav ham
valget mellem Fyns og Århus stift -

i. Rosenkrands bad

sig dog fritaget for amtmandsposten og levede siden som
privatmand. — Man kan kun undre sig over, at han

ikke tidhgere trak sig tilbage: han var, da Schulin blev

oversekretær i det tyske og Holstein i det danske kan-

celli, i virkeligheden blev en minister uden portefeuille.

ti oversekretærerne refererede umiddelbart til kongen, og

den tittel af direktør, han beholdt, bragte ham ingen

indflydelse, men kun en indtægt, i det der tilflød ham
nogle sportler fra det danske kancelli. Selv om sager,

*) Geh. ark. Danske kongers hist. 410, 44 og 4fi.

-) Mneni. I. 407.
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der behandledes i konsejllet, havde kongen ofte i for-

vejen triifi'el aftale med SchuUn. Denne var som ingen

anden verdslig embedsmand i kongens gmist. Han råd-

fører sig med ham i de intimeste anliggender og ndtaler

den største interesse for hans ve og vel. Men Schulin

var også en dygtig mand med stor arbejdskraft, en egen-

skab, der var nødvendig for den, som skulde arbejde

sammen med den flittige konge, der satte pris på hurtig

expedition. Han ikke blot besørgede sine egentlige tor-

retninger godt, men han kunde tillige bestyre dronnin-

gens forviklede pengesager, tage sig af slotsbygningen

og skaffe penge, når det kneb, ligesom han kunde be-

sørge åbning af breve på posthuset, når kongen ønskede

på den måde at få en eller anden underretning. Der

er aldrig spor af, at der har været nogen uenighed mel-

lem ham og kongen, hvoraf ikke må sluttes, at Schulin

altid har rettet sig efter denne, rimeligvis har han oftere

forstået at få kongen til at gå ind på sin synsmåde. Hvad

der styrkede hans stilling var den yndest, han stod i hos

dronningen. Der er ingen grund til at tvivle om hans rede-

lighed; han er også omhyggelig for, at der ikke i den hen-

seende skal falde nogen skygge på ham, han gør kongen regn-

skab for sine sportler og spørger ham, om han må mod-

tage gratifikationer, der ere ham budne. Hans kunst

som statsmand skulde stå sin prøve under den vanske-

lige krise i året 1743, da kronprins Frederik opstilledes

som kandidat til den svenske trone; men vi ville få at

se, at den g.jorde ynkelig fiasko. Schulin manglede ud-

holdenhed i at f6rfølge et mål, og han beregnede ikke,

om de veje, han slog ind på, ikke førte ham videre,

end han vilde og kunde gå, og hans politik var ikke

ærlig. Dommen over ham vil sikkert blive, at han vilde

have været en uovertræffelig embedsmand, når han var

bleven stillet på den anden plads under en dygtig over-
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(Ildnet, nipii han fattedes mange af de egenskaber, der

gøre en mand skikket til at være den første, og da det

samme kan siges om kong Christian, var det ikke så

underUgt, at de to til sammen ikke magtede den vanske-

lige opgave, der var dem stillet.

Sammen med Schulin i konsejllet sad C. A. Ber-

k en tin og J. L. Holstein. Den første blev oversekre-

tær i rentekamret \) og kommercekoUegiet, uagtet han

selv tilstod, at han kun forstod lidt eller intet af camme-

ral-, commerce- og økonomiske sager, og at han ikke

var det danske sprog ret mægtig. — Siden fik han det

vanskelige ærinde at være Danmarks repræsentant i Sver-

rig 1 743, og det må vist nok ikke bebrejdes ham, at

resultatet ikke blev bedre. Holstein hørte til kongens

omgivelser allerede som kronprins: 1730 blev han stift-

amtmand i Sælland, og 1735 oversekretær i det danske

kancelli, ligesom han senere var præsident i kirkekolle-

giet, Og fra 1740 Rosenkrands's eftermand som universi-

tetspatron. I den skrivelse, hvori kongen tilkendegiver

ham hans udnævnelse til oversekretær i kanceUiet hed-

der det: >Lad han al tid, som hidtil herrens frygt være

visdoms begyndelse, så vil jeg have behag i hans tje-

neste, og Gud vil lønne ham derfor. < Hans ansættelse

i stedet for Rosenkrands er en følge af det pietistiske

partis sejr; gennem A. Højer, der havde været hans hov-

mester, stod hanBluhme nær; Højer ansattes netop sam-

tidig med Holstein som professor, og steg hurtigt i rang

og indflydelse. Holstein vedblev også at være det pie-

tistiske partis støtte; biskop Hersleb var meget misfor-

nøjet med hans optræden i kirkekoUigiet.

De tre mænd, der således i den sidste tid af Chri-

stian VI. 's regering udgjorde hans konseil, vare ganske

^) Her blev han dog næsten straks afløst at v. Osten.
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afhængige af kongens nåde. også i pekuniær henseende

:

at dette var tilfældet med præstesønnen fra Rostal, føl-

ger af sig selv; men heller ikke den tilkommende lens-

greve til Letraborg havde nogen formue af betyd-

ning, om han end ejede noget gods på Sælland. I året

1740 tillagde kongen ham en del sportler i kancelliet,

formodentlig dem, Rosenkrands hidtil havde oppebåret, og

i det Holstein takker for dem, skriver han: -Nu behø-

ver jeg ikke at tage det så nøje og at se på enhver

daler, hvilket også på en måde kommer Ds. majestæts

tjeneste til gode; ti det er ikke tjenligt at have nærings-

sorg, når man skal beskæftige sig med hovedarbejde,

især når dette er af forskellig art< .
— Berkentin,

som samtidig kaldtes hjem fra Wien, ejede vel godser i

Meklenborg; men disse vare efter hans eget udsagn for-

gældede og kunde ikke sælges. Kongen havde næret

betænkelighed ved al optage ham i konseillet, fordi han

gjaldt for at være tilbøjelig til at spille. Han forsikrer

imidlertid, at han aldrig har havt tilbøjeligbed til spil,

men dette har dels hjulpet ham i hans diplomatiske

stillinger til introduktion i alle selskaber, dels har det i

de første år, da han har spillet temmelig heldig, hjulpet

ham til at kunne leve. I det hele synes det, at der næ-

sten ikke har været andre af Christian VI.'s mænd end

brødrene Plessen. som have havt højsind eller formue

nok til at kunne bevare en værdig selvstændighed.

Selv Rosenkrands, der dog kunde afslå et stift-

amtmandsembede, bad ved sin afskedigelse om i be-

tragtning af sin flytning at måtte nyde sine nuhavende

emolumenter og sin lønning i det mindste til udgangen

af det løbende kvartal, og C. Sehested, der samme tid

fik sin afsked fra amtmandskabet i Odense, tingede,

uagtet han næsten lå for døden, om at måtte beholde

bolig på slottet til påske og om at vedblive at være fri

].. Kocli: Kong Christian Vi. 3
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for at svare konsumption. ^) — Denne økonomiske af-

hængighed, hvori alle stod af kongen, og hvortil især

landejendommenes ringe udbytte bidrog, har i høj grad

tjent til at befæste enevælden, og i det mindste i Christian

VI. "s tid var der ingen anledning til den frygt for stor-

mændenes uvillie, som kongen dog bestandig har næret,

så lian f. eks. finder det betænkeligt, hvis den gamle

syge C. Sehestedt 1740 skulde slutte sig til Plessenerne

og de øvrige mecontente og forøge deres tal.

hiden vi gå over til at skildre Christian VI. "s re-

gering i sine enkeltheder, skal det omtales, at regerings-

tiltrædelsen fik sin afslutning, da kongen og dronningen

med stor højtidelighed salvedes af biskop Worm på

Frederiksborg slot d. 6te Juni 1731. — Kongen antog

som sit valgsprog: Deo et populo, dronningen: Ut

prosim.

II.

Land- og forstvæsnet.

Der var intet, som i højere grad straks krævede

den nye regerings opmærksomhed end landvæsnets
tilstand. Over alt, hvor det er os muhgt at få et ind-

blik i denne, viser den sig over alle grænser elendig.

Det må betragtes som en undtagelse, når et sællandsk

gods, Frislev. allerede 1704 havde 22 øde gårde af

30; godset havde da i 19 år været ejet af en forhen-

') Breve fra Holstein og Berkentin af Ilte September og 14de Maj

1740, afleverede fra Sorø til geheimearkivet. — Mnem. I, 408,

II. 2.56.
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værende ridefoged, hvem det var lykkedes omtrent at

forvandle det til en ørken, 'j Men fra 1720, da krigen

var endt, er det ikke usædvanligt at træffe lignende for-

hold. Netop i dette år optoges der en synsforretning

over Frisholt gods, som landsdommer Christian Linde-

novs enke, fru Mette Friis havde måttet afstå til grev

Chr. Friis, »formedelst at godset var i så slet og armelig

tilstand, at Deres velbårenhed af dessen årsag ej længer

kunde subsistere ved godset«. Hovedgården var så

brøstfældig, at der ikke var 2 binding hus, som kunde

holde for vand og ondt vejrlig og ikke så meget lofts-

rum, at 10 tdr. sæd kunde ligge tørt. Kirkerne vare,

næsten nedfaldne, bøndergårdene hgeså, og de 47 gård-

og husmænd savnede i foråret »12 bæster foruden en

del af deres andre bæster, som ere så slette og dårlige,

så de må rejse dem op af mangel på fodring«, desuden

89 tdr. rug og 130 tdr. havre til udsæd og en del bygnings-

tømmer til de faldefærdige huse. -j — På Vemmetofte
gods fandt prins Carl samme år tilstanden så ussel, at

han nedsatte en kommission for at tage den under over-

vejelse, og han var dog en human godsejer, der ved sin

tiltrædelse 1714 havde eftergivet restancerne og stræbt

at ophjælpe bønderne. Kommissionen afgav en lidet

trøstelig erklæring, og prinsen synes herefter at have op-

givet sine filantropiske bestræbelser. — Selv på hoved-

gården var en middelhøst kun 4 fold, og hvorledes den

har været på bøndergårdene, kan sluttes af, at 7 tiender,

der aftærskedes på Vemmetofte, udgjorde 550 traver. En
tønde hartkorn takseredes i Stevns og Fakse herreder

til 20—25 rd. ^) — Dette er ganske vist kun eksempler,

og det har ikke alle steder stået så dårligt til; men der

1) Brasch, Vemmetofte II.. 3.

^) Samlgr. til Jydsk hist. og topografi VII.

3j Brasch, Vemmetofte II, 75 f., 182.

3*
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var nu så megen forbindelse mellem de enkelte lands-

dele, at man meget mere end i tidligere tider kan slutte,

at et så grundigt forfald på enkelte steder vidner om,

at det i almindelighed har set ilde ud, ligesom det også

begyndte at mærkes, at de forskellige samfunds-
klasser stod o i en sådan forbindelse, at den
enes vé og vel var afhængig af den andens.

Neto[) derfor voldte landbostandens forhold så megen

uro: byerne, der væsentlig vare henviste til at ernære

sig af deres opland, led meget ved bøndernes fattigdom,

og dette var endnu mere tilfældet med godsejerne: tid-

ligere havde der godt kunnet være rigdom på herre-

gårdene og fattigdom i bøndernes huse. Nu viste det

sig mere og mere, at godsejernes velstand beroede på.

at bøndergodset holdtes ved magt. — En forordning af

4de Avgust 1728 viser mere end noget andet, hvor lidt

værdi jorden havde. En del proprietærer, især i Jylland,

ejede strøgods. der lå i andre amter, herreder eller sogne

end herregårdene. Når der her blev øde gårde, lode de

disse tildømme kongen for skatterestancer, i det de

mente sig fritagne for at svare til disse: på den måde

var kronen bleven ejer af en del gods, isasr på Mors og

i Ty: men dette var aldeles værdiløst, da gårdene vare

nedfaldne, jordene ude af drift, og besætning og avls-

redskaber manglede. Kongen forbød derfor strengelig

denne fremgangsmåde, proprietærerne skulde sørge for

at få gårdene besatte og svare til skatterne af dem. ')

— Men dette var lettere sagt end gjort: de øde gårdes

antal tiltog, og det var næsten en nødvendighed, når

det tillodes godsejerne at oprette ladegårde af dem for

dog at få nogen indtægt: men det var et sørgeligt hjælpe-

middel, fordi det forøgede hoveribyrden for de tilbage-

') Denne forordning var også imellem dem, der ophævedes i

Christian VI. 's første år, 10de Februar 1731.
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blevne bønder og gjorde således deres tilstand endnu

elendigere.

Christian VI. 's regering var sig vel bevidst, at den

måtte søge at fremkalde bedre landboforhold. Rosen-

kran d s og begge Plessenerne vare selv store gods-

ejere, og den første og L. Plessen havde begge som amt-

mænd havt den bedste lejlighed til at lære både bøndernes

og proprietærernes vilkår at kende. Der tilstodes derfor

1731 en skattenedsættelse af 2 /; pr. td. htk. Hele

hartkornsskatten var før den tid omtrent 3 rd., hvilket

svarer til 2—3 tdr. byg, og når hensyn tages til, at der

høstedes så ringe, kunde en sådan afgift være trykkende

nok: denne nedsættelse kunde nok komme godsejerne

tilgode, når disse skulde betale mange restancer for

deres bønder; men den var ikke så stor, at den kunde

være en følehg hjælp for disse selv, medens det nok

kunde medføre ulemper, at statskassen mistede c. 70000

rd. årlig. Større betydning har det måske havt, at

skatteyderne fik lov til at betale den såkaldte korn-

skat in natura i stedet for med penge. — På en del

af de offentlige godser på Sælland nedsattes 1 a n d-

gilden betydeligt, da stiftsøvrigheden oplyste, at denne

var urimehg høj, dels fordi den skrev sig fra en tid, da

dette gods havde været skattefrit og således kunde bære

større byrder, dels fordi landgilden ikke var bleven ned-

sat ved matrikuleringen, uagtet gårdene den gang havde

fået lavere hartkorn. Det bestemtes da, at bønderne på

de offentlige godser på Sælland ikke skulde svare land-

gilde af mere hartkorn, end de skattede af.
')

Men man var sig vel bevidst, at sådanne lettelser

ikke vilde kunne tilvejebringe nogen væsentlig forandring

;

en sådan håbede man derimod at bevirke ved land-

militsens ophævelse. Det synes ikke, at vorned-

) Sæll. tegn. 1732 nr. 181.
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skabets afskaffelse har fremkaldt nogen kendelig virkning

på den sællandske bondestand, og det er utvivlsomt, at

samtiden kastede skylden derfor som for hele den ængste-

lige tilbagegang i landvæsnet på landmilitsens indførelse.

— Konseillet udtalte 1732, at >det er enhver bekendt,

at landmilitsen har forvoldet, at mange tusinde menne.sker

af frygt for de dermed forbundne trængsler ere bort-

rømte og have nedsat sig i de angrænsende provinser

og lande, og at en del for at undgå dette åg har

mutilleret deres hænder og fødder, hvorover da landet

på mange steder er bleven blottet for mandskab, og

jordegodset, hvorudi dog Deres majestæts faste og bedste

revenner bestå, langt forfaldent under sin rette og natur-

lige pris«. — Men det var fuldt så meget godsejerne

som bønderne selv, der led under dette: ti godsejeren

var mellemmand mellem regeringen og bønderne, især

derved, at han skulde svare til, at disses skatter indkom

;

kunde bønderne ikke betale disse, ruineredes han selv.

Det værste for godsejerne var dog, når de ikke kunde

få fæstere til gårdene. De tarvelige bygninger kunde

ikke længe stå tomme, før de faldt ned, og der hørte

nogen kapital til for atter at forsyne en gård med

kreaturer og avisredskaber: men skatterne af den skulde

bestandig ydes. Alt kom derfor an på at skaffe den

manglende arbejdskraft: dertil sigtedes der, både

da landmilitsen ophævedes, og da den genindførtes, hvor-

for også landvæsnets og landmilitsens historie i dette

tidsrum næsten falde sammen. Men de anvendte midler

svarede ikke til hensigten: hverken den frihed, der først

tilstodes bønderne, eller den tvang, der siden lagdes på

dem, kunde standse tilbagegangen i landvæsnet. Dette

vilde kun have været muligt, når man kunde have

skalfet bønderne bedre vilkår og have fået større ud-

bytte af jorden. Men hertil så man endnu i vort tids-

rum ingen udvej.
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Det var 18 dage efter sin tronbestigelse, d. 3(»te

Oktober 1730, at Christian VI. foretog det dristige skridt

at ophæve landmilitsen, da det havde vist sig, at

adskillige misbrug fra tid til anden havde indsneget sig,

hvorved denne indretning var blevet landet i almindelighed

og det unge mandskab i særdeleshed til stor og snart

utålelig besværlighed og byrde. I betragtning heraf, så

vel som fordi der så længe havde været fred og denne

også i fremtiden håbedes bevaret, ophævedes hele land-

militsen, både infanteriet og dragonerne, medens dog

kadrene foreløbig blev stående; dog tænkte man ikke

den gang på at benytte dem igen, men kongen lovede

officererne at sørge for at skaffe dem anden ansættelse.

Denne foranstaltning kunde ikke have fundet sted så

hurtigt, når den ikke havde været overlagt i forvejen:

den hører til det regeringsprogram, som kongen og hans

rådgivere vare blevne enige om før tronbestigelsen, og

de have sikkert knyttet store forhåbninger til den virk-

ning, den skulde gøre. Men det viste sig snart, at disse

ikke vilde gå i opfyldelse. Det er klart nok bevist, at

der ikke var noget stavnsbånd forenet med Frederik IV.'s

landmilits. ^) Men ved listerne over det værnepligtige

mandskab, ved at soldaterne, så længe de gjorde tjeneste,

skulde blive boende i lægdet eller i det mindste i ex-

ercerdistriktet, og endelig ved udstedelsen af pas til

flytning, have godsejerne dog havt et vist bånd på

karlene, om det end, som Christian VI. 's konseil har ud-

talt, var et misbrug af forordningen, når den brugtes til

»at true den uvittige bondekarl til at blive ved godset og

antage en øde gård, så fremt han ellers ikke vilde være

soldat<. -j Nu mente karlene at være aldeles ubundne.

^) E. Holm, Fredrik IV.'s landmilits og bondestanden, Hist. tids-

skrift, 5te række, IV. 529 f. og V. 598.

2) Mnem. II., 98.
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Og uagtet anordningen af 30te Oktober 1730 var udstedt

kort efter Mikkelsdag, som var lovlig faredag, begyndte

bønderkarlene straks at flytte fra deres hjemstavn. Mærke-

ligt nok synes det både nu og senere, at medens man
mente, at militstjenesten, der dog i fredstid var meget

lidt byrdefuld, jog karlene fra deres hjem, har hverv-

ningen øvet en vis tiltrækning. I det tryggeveldske di-

strikt blev der således på en dag hvervet 9 mand, der

altså vare tabte for godset, og dette var ikke det eneste

sted, hvorfra der klagedes herover. En forordning af 15de

December 1730 forbød derfor ikke blot flytning uden
lovlig opsigelse, > hvorover landmanden iDliver for-

legen og mærkeligen hindret i sin avhng og nærings

fortsættelse,« men pålagde tillige de gevorbne regimenter

at tilbagegive de karle, de således ulovligt havde op-

taget. — Kort efter (5te Januar 1731j udstedtes der

generalpardon for alle de karle, der i sin tid på

grund af landmilitsen vare rømmede. De kunde vende

tilbage og nedsætte sig, hvor de vilde. Atter her siges

det, at dette sker, fordi kongen »intet har ladet sig være

mere magtpåliggende, end at vi med tiden kunde se vore

kære, tro undersåtter satte udi en ønskelig velstand«. —
Det er ved alle disse foranstaltninger godsernes vel, der

tænkes på, langt mere end på bøndernes. Tilstanden

var så betænkelig, at godsejerne truedes med ligefrem

ødelæggelse; denne måtte frem for alt afværges, hvis

der ikke skulde indtræde forhold, der kunde blive be-

tænkelige for hele statshusholdningen. Derfor greb re-

geringen til et skridt, der var et stærkt brud på hele

den hidtil bestående lovgivning, der gik ud på at be-

vare bøndergodset for bønderne; på grund af de mange

gårde, der lå øde, gaves der nemlig ved forordningen af

10de April 1731 proprietærerne udsigt til, at de, når de

troede at kunne forbedre hovedgårdene ved at lægge

bøndergods ind under dem, kunde forvente, at an-
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Søgning derom vilde blive bevilget. Som grand hertil

anføres som sædvanligt, at jordegodset var faldet således

i pris, »at ejere og besiddere derudover have taget

mærkehg skade og afgang udi deres middel og formue«,

og at ingen længer vilde købe jordegods, så man måtte

se at ophjælpe >den moxen henfaldne kredit, uden

hvilken hverken det ene eller det andet kan bestå, langt

mindre få nogen god og fordelagtig fremgang.« — Denne

nedlæggelse af bøndergårde var ikke noget nyt; især i

Fredrik IV. 's tid havde det ikke været vanskeHgt at få

tilladelse dertil; men hidtil havde det dog gjældt for und-

tagelser, når denne gaves, og det kunde kun virke skade-

ligt, når det gjordes til regel. Tilladelsen blev vist nok

altfor flittig benyttet, indtil den ophævedes d. 14de Januar

1740, da det havde vist sig, at proprietærerne undlod

at sørge for bebyggelsen af det øde bøndergods og i

stedet dannede ladegårde af det. — Det viste sig snart,

at forordningen af lode December 1730 ikke havde været

tilstrækkelig til at forhindre, at bønderkarlene flyttede

bort fra godserne; og klagerne over, at dette endnu

bestandig fandt sted, måtte være konseillet yderst ube-

hagelige; ti de vare vidnesbyrd om, at landmilitsens op-

hævelse set fra datidens landøkonomiske standpunkt var

et forfejlet skridt, og det var velbekendt, at mange be-

standig havde anset den for et sådant i militær hen-

seende. Hvorledes disse gentagne klager irriterede kongens

rådgivere viser sig klart i en forestilling til kongen alle-

rede fra begyndelsen af året 1731, altså kun et par

måneder efter at den nævnte anordning var udkommet.

Det siges her, at udskrivningen til landmilitsen, om end

kun ved at godsejerne misbrugte deres stilling, havde

lagt det samme bånd på bønderne som vornedskabet, og

det ser næsten ud, som om konseillet beklager, at kongen

har 'Ophævet landmilitsen og derfor så vel denne an-

førte sidste tvang som og vornedrettigheden, siden derom
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ej noget i forordningen om landmilitsens ophævelse er

bleven meldet.< Da nu jordegodset ruineres ved de tal-

rige bortflytninger af karlene, foreslås det, at disse, når

de gribes uden pas, afsked og skudsmål, skulle dømmes
som rømningsmænd og føres tilbage til godset. \) Herpå

gik kongen ind, og det bestemtes endvidere, at de karle,

som forsøgte at forlade landet uden tilladelse, skulde

være arve- og fredløse, og da mange ikke godvilligt vilde

overtage gårde, fik proprietærerne ret til at aflevere en

karl til de hvervede regimenter, når han, efter at have

været tjenestekarl i 8 år, ikke var af den dygtighed efler

de vilkår, at han kunde overtage en gård eUer gårdspart

(Fdn. 5te Marts 1731).

Der er intet spørgsmål om. at jo hele godsejer-

standen havde ønsket landmilitsens ophævelse og glædet

sig derover; men som ovenfor vist. svarede virkningen

heraf ikke til forventningerne, og stemningen slog snart

om. Der havde, medens militsen bestod, været hyppige

sammenstød mellem officererne og godsejerne; disse

sidste fandt bestandig, at sessionerne gjorde indgreb i

deres rettigheder. Men det var ikke blevet stort bedre

siden; ti der dreves ikke ubetydelig hvervning; kongen

ønskede gerne, at hans soldater skulde være indfødte,

især fordi disse ikke deserterede i den grad som de

fremmede, og som alt anført, karlene synes ikke sjældent

heller at have villet være soldater end gårdmænd. Men
hver mand, der på den måde berøvedes godset, var et

tab for godsejerne, og der klagedes til kongen af offi-

cererne over, at godsejerne lagde hindringer i vejen for

de karle, der vilde tjene kongen, men af godsejerne over

at officererne lokkede mandskabet fra dem og hvervede

bortrømte karle uden at spørge, om de vare lovhgt bort-

') Hist. tidsskr., 5te række V. 593. suilgn. 617.
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gåede fra godserne med pas og skudsmål. ^) Til sidst

blev nøden og misfornøjelsen så stor, at en del jydske

godsejere androg på, at landmilitsen måtte blive

genoprettet. Deres andragende kendes ikke: men det

synes at tyde på, at denne institution, om der end intet

stavnsbånd var knyttet til den, dog har givet lægds-

forstanderen et stærkt hold på karlene. Hidtil havde

kongen i denne sag arbejdet i god enighed med sit

konseil. men nu bristede denne, da kongen var kommen
til den overbevisning, at det var rigtigt at genoprette

landmilitsen. I den erklæring, konseillet afgav over de

jydske proprietærers andragende d. 26de Avgust 1 732.

fastholdes det, at del var landrailitsen, der havde givet

anledning til mandskabets desertion, og når denne nu

vedvarede, var grunden, at mange proprietærer gik

ubilligt frem mod bønderne ved at bebyrde dem med alt

for stærkt arbejde, hoveri og anden ond omgang. Men
da det indrømmes, at mange flytte fra hoverigodset til

universitetets, kommunitetets, hospitalernes og andet

hoverifrit gods, hvoraf flyder den ulempe, at mange

fattige proprietærer få øde gårde, så foreslår konseillet

at indføre stavnsbånd uden at genoprette

militsen, men i øvrigt ganske på samme måde, som

det siden skete, så at mandskabet fra 14—40 år skulde

være bundet til at blive på godset, så længe husbonden

kan skaffe det tjeneste eller gård og ikke behandler det

med utilbørlig hårdhed, i hvilket tilfælde bondekarlen

kan forlange pas og skudsmål. Herved formentes det,

at bønderne ikke vilde lide uret, da de med lands lov

og ret. når de vilde, kunde entledige sig fra en ukristelig,

hård husbond og desforuden havde den frihed at lade

sig indrullere til lands eller vands og siden videre søge

deres lykke, hvis bondestanden ej længer anstod dem. —

•) Mnenios. II, 95.
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Men det vilde sikkert være blevet meget vanskelijrt at

afgøre, når en bondekarl herefter skulde have ret til at

forlade sit hjemsted. — Af kongens svar herpå ses, at

der bl. a. var indkonnnet et andragende fra en jydsk

proprietær ved navn IMarsvin. hvori denne foreslår liv-

egenskabets oprettelse: men dette, siger kongen, skal

aldrig blive tilstået. Derimod fastholdt han. at der
skulde oprettes en landmilits og mente, at denne

kunde ordnes således, at den ikke vilde blive så byrde-

fuld som tidligere. — Blandt de grunde, kongen anfører

for militsens genoprettelse, er også det militære hensyn.

-Hvis vi,« siger han, »skulde få krig— som Gud i nåde

bevare os for — eller kommer til at sende vore auxiHær

tropper til vore allierede, hvorfra skulle vi da tage de

fornødne folk? Vi have jo ikke engang nok til at be-

sætte vore fæstninger.' — Dette er vist nok sandt: ti

hele fredsstvrken har neppe beløbet sig til mere end
1<»—12000 mand. og det var tillige noget mere end en

almindelig betragtning. Det tilfælde, kongen omtaler,

indtrådte allerede det næste år og kunde den gang for-

udses, idet kong August af Polen var syg. og det kunde

ingen hemmelighed være. at det nye tronvalg vilde give

anledning til stridigheder. Kongen måtte virkelig sende

hjæl})etropper til Østrig, og der kunde således være

bleven anvendelse for militsen hjemme. I ethvert til-

fælde måtte det være betryggende at vide, at man havde

den til rådighed. Her var altså straks et tilfælde, hvor

det viste sig, at den foretagne forandring havde været

overilet, og at det blev nødvendigt at vende tilbage til

det gamle. — Konseillet frarådede endnu bestandig

kongens plan. Det påstod, at det måtte tilskrives land-

militsen, at landet var bleven sa folketomt, at medens
det 1701 uden vanskelighed kunde stille en mand af

hver 20 tdr. hartkorn, havde det siden været umuligt at

skaffe en for hver 32. og det vilde falde svært nok. når
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der nu efter kongens plan skulde udredes en for hver

64 tdr. *) — Det synes nærmest, at forordningen af

4de februar 173 3 om landmilitsens genop-

pr et te Ise er fremkommet som et kompromis mellem

kongen og konseillet. Den første fik soldaterne, som han

ønskede, ministrene fik stavnsbåndet, som godsejernes

formentlige interesse krævede, dog således, at karlene

kun skulde være bundne til stavnen, så længe de stode

i rullen, altså i det højeste til 36 års alderen; først

senere nåede man til de af konseillet foreslåede 4(» år.

Arbejdet blev fremmet med stor iver, da man frygtede

for, at rygtet om den forestående forandriqg skulde for-

anledige endnu flere rømninger, og sådanne have for-

modentlig også fundet sted, da det blev anset fornødent

d. 12te Januar, fire uger før forordningen udstedtes, at

påbyde nye strenge forholdsregler mod de bønderkarle,

der pågrebes uden at have pas. Det har dog næi)pe

svaret til hensigten, når det tillodes officererne at tage

dem, der rømte til hertugdømmerne eller udlandet, til

soldater: ti mange af rømningsmændene ønskede just at

lade sig hverve. — Af et brev fra kongen til Rosenkrands

ses det, at der var nedsat en kommission, hvori

stiftamtmand Holstein havde sæde. Denne afgav i

Januar en betænkning, som kongen ikke har syntes om;

ti kommissionen fik ordre til på ny at tage sagen under

overvejelse, efter at være trådt sammen med landetat-

kommissariatet. Inden månedens udgang var der dog

fremkommet et resultat, med hvilket kongen var tilfreds. ^)

— Militsen kom til at bestå af 4 regimenter, et

sællandsk, et fynsk, to jydske, hvert på 12 kom-

pagnier å lou mand. Da Jylland ikke kunde levere to

komplette regimenter, blev egnen ved Middelfart henlagt

') Mnemos. Il, 94 fl.

*) Mnemos. III, brevet nr. 28tj.
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til det ene jydske regiment, hvorimod det fynske da

matte kompletteres fra Sælland. Hvert kompagni skulde

have seks ved kirkebyerne beliggende exercerpladser. og

ved valget af disse skulde der tages alt hensyn til, at de

lå bekvemt for mandskabet. — Hele udskrivningen blev

lagt i godsejernes hænder, i det disse skulde affatte lister

over det unge mandskab fra 14 til 36 år og kunde lade

enrollere hvem af disse, de vilde; men ingen af dem,

der vare opførte på listen, måtte begive sig fra deres

fødegods, så længe husbonden der kunde skaffe dem
tjeneste. — Med hensyn til den militære byrde, kan det

ikke siges andet, end at der var gjort alt muligt, for at

den ikke skulde tynge. Lægdene vare satte til 60 tdr.

hartkorn : når en indrulleret karl fæstede gård, blev han

straks fri; men husbonden skulde da stille en anden.

Det havde først været hensigten at henlægge øvelserne

til en hverdag, hvad der utvivlsomt har været kongens

ønske ' ), men af økonomiske hensyn blev det bestemt,

at de skulde finde sted hver søndag eftermiddag undtagen

de tre store helligdage. Præsterne skulde derfor begynde

tjenesten så betids, at den om vinteren kunde være

endt kl. 12, om sommeren kl. 2. I sæde- og høsttiden

^) I året 1738 androg kirkeinspektionen på grund af »ynkelige

klager« fra biskopper og andre retsindige gejstlige på, at ex-

ercertiden i det mindste til dels måtte blive henlagt til søgne-

dage, og foreslog derfor, at exercerdagenes antal skulde ned-

sættes til det halve, men der skulde da hver dag exerceres 2

timer. Kongen gik ind på sagen og henviste kollegiet til at

forhandle med overkrigssekretæren Løvenørn; men både denne

og hans eftermand Numsen modsatte sig forandringen. Hele

exercertiden beregnedes til 40 timer årlig, og kollegiet havde

foreslået at benytte 7 søgne- og 13 helligdage: Allehelgensdag,

3die pinsedag, nytårsdag, helligtrekongersdag, kyndelmisse, tak-

sigelsesfest, 3die påskedag, Marias bebudelse, himmelfartsdag.

Marias besøgelse, St. Hans dag og Mikkels dag. — Kirkeinsp.'s

papirer nr. 38.
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(15cle April til 31te Maj og 1ste Juli til 30te September)

skulde der kun være øvelser hver tredie søndag. De,

der havde været 3 år soldater, skulde i denne tid slet

ikke møde og forøvrigt kun en gang om måneden.

Exercertiden måtte ikke vare længer end 1 time om
vinteren og 2 om sommeren. Hertil kom så kompagni-

og bataillonsexercits 3 og 6 dage årlig.

I de følgende år udkom der mange forordninger og

reskripter om landmilitsen. Det bestemtes, at degnes
og substituters børn ikke måtte indrulleres, med
mindre de tjente hos bønder, og der tilstodes land-

soldaterne den højst mærkelige begunstigelse, at de i

henhold til en forordning af 29de December 1696 måtte

lige så vel som de gevorbne, første gang de begik lejer-

mål, være fri for bøder og skriftemål: dette privilegium

indskrænkedes siden til at gælde de gemene, medens

befalingsmændene skulde være den sædvanlige straf

underkastede. — Under 29de Januar 1734 truede kongen

alle dem, der lode sig bestikke til at fri karle fra

tjenesten i landmilitsen, både militære og civile, med
streng straf. — Men de fleste lovbestemmelser, der kom
til, tjente kun til at gøre byrden tungere for bønderne,

både ved at gøre tjenesten længere, udskrive
flere soldater og stramme stavnsbåndet. — Ved
forordningen af 4de Februar 1733 var det bestemt, at

»ingen bondekarl må give sig fra det gods, hvor han

er født, så længe hans husbond kan skaffe ham tjeneste,

med mindre han er over de til enroulleringen ansatte

år, eller ... i sin tid ved landmilitsen rigtig haver ud-

tjent: men når han da derfra haver erholdet sin afsked

. . . må han sin husbonde tjenesten lovlig opsige, og

derefter kan han siden tage tjeneste i landet, hvor han

selv vil, undtagen han er en af de gamle vornede eller

har forsiddet sin gård; men udi andre tilfælde må det

ham aldeles ikke nægtes. — Det vil heraf ses, at
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tvangen ikke var så forskrækkelig stor. De fleste karle

kom i tjenesten i en alder af c. 20 år, og efter 8 års

tjeneste vare de altså aldeles fri og kunde begære lovligt

pas til at rejse, hvorhen de vilde. Hvis en ældre karl

l)å 30 år blev soldat, skulde han kun tjene 6 år og var

da ligeledes fri. — Følgen heraf var. at det ikke var så

vanskeligt at undgå den ulykke at blive gårdmand:

karlen behøvede blot at tjene sin tid ud, og i en alder

af 28— 36 år var han fri og kunde let, om han vilde,

konmie bort fra godset eller endog ud af landet. I året

1738 klagede krigskommissariatet over. at karlene

benyttede sig heraf, hvorved både landvæsnet og hæren

led: ti det var de bedste karle, der gik bort, og pro-

[)rietærerne kunde ikke skaffe dem så gode igen. Der-

for foresloges det at forlænge tjenestetiden til 12 år for

de yngre og 10 for de ældre karle. Man har formodent-

lig håbet, at de da skulde søge at forkorte den lange

tjenestetid ved inden dens udløb at overtage en gård. —
Herpå vilde kongen dog ikke indlade sig ; men under 6te

Februar 1739 tillod han. at når en karl, der havde ud-

tjent, ikke vilde overtage en gård, målte husbonden

afgive ham på visse år til et af garde-
regimenterne, hvorom karlen da med regimentets

chef. så vel om tiden som ellers haver at kapitulere. M

Et par år iforvejen klagedes der over, at bønderne

sendte deres børn ud af landet, inden de vare 14 år

gamle, for at unddrage dem indrulleringen. Kongen ind-

hentede oplysninger derom igennem amtmændene, og

det viste sig vel. at en sådan udvandring kun i ringe

grad fandt sted: det var kun amtmand Gabel i Ribe.

der kunde berette, at et større antal drenge. 30, vare

bortrømte. Men allevegne fra klagedes der over, at

ældre karle rejste bort til andre amter eller ud af landet.

») Giessing, P. Løveiiørn s. 312. Sæll. indl. 1739, 6te Fcbr.
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ligesom også drengene flyttede fra et gods til et andet,

eller til købstæderne, hvor de sattes i latinskole eller i

håndværkslære. Fra Kolding amt klagedes der ynke-

ligt over, at officererne benyttede sig af forordningen af

12te Januar 1733, der tillod dem at hverve karle, der

vare rømte til hertugdømmerne, i det de lokkede karlene

ind i Holsten (o: Slesvig), hvor de da optoges i rytter-

regimenterne. En sådan hvervet karl fik lov til at gå

og tjene, hvor han lystede, når han kun indfandt sig

ved mønstringen, og han fik da 1 rd. månedUg, foruden

hvad han ellers tjente. På den måde havde et enkelt

regiment lokket 12—14 karle fra Kolding distrikt på ét

år. I det hele var der fra dette distrikt i 4 år rømt 38

karle, 26 til -> Holsten-, 9 til København og 3 til Holland. ^)

— Der synes dog ikke den gang at være foretaget noget

for at forhindre bønderne i at unddrage deres børn fra

tjenesten: men under 12te Oktober 1742 bestemtes det,

at proprietærernes ret over det unge mand-
skab skulde begynde fra det 9de år, og at virkelige

soldater så vel som reserver måtte indrulleres fra 18 til

40 år. Nu var man altså nået til at give stavnsbåndet

den udstrækning, som konseillet 10 år tidligere havde

foreslået. — Ved disse anordninger var det atter militære

hensyn, der gjorde sig gældende ved siden af de land-

økonomiske; proprietærerne klagede nemhg bestandig

over, at de ikke kunde skaffe det antal karle, de vare

forpligtede til at stille; men heri havde de selv ikke

liden skyld; det var en fristelse for en fattig proprietær,

når en karl bød 40—50 rd. for at få tilladelse til at

flytte til en købstad, og var proprietæren ikke selv til-

gængelig for denne slags argumenter, var der al sand-

synlighed for, at ridefogden var det. Der blev også

foreslået, at det for at forhindre sådanne flytninger

>) Sæll. indlæg 1737, 29de Marts.

L. Koch: Kong Christian VI.
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skulde palægges proprietærerne to gange årlig at sende

amtmændene lister over alle de unge på godserne, karle

så vel som piger; ti også disse tog tjeneste i byerne:

men der blev dog intet foretaget i denne retning. ^
i

—
Da landmilitsen havde bestået i 8 år, indtrådte den

samme vanskelighed som for Frederik IV. i året 1707 -):

Hele styrken havde udtjent og skulde på en gang

permitteres. Dette kom så meget mere ubelejligt da

Danmark netop stod i begreb med atter at sende Østrig

og England hjælpetropper i den såkaldte østrigske arve-

folgekrig. Det har formodentlig været dette hensyn, der

har bevæget kongen til at indskrænke permitteringen.

Dog nævner forordningen af 30te Juni 1741 også den

ulempe, det vilde være. når så stort et antal karle på
en gang skulde indkaldes, hvorved det måtte befrygtes,

at de ikke kunde skaffes til veje, og at der vilde blive

mangel på tilstræ^kkeligt mandskab til gårdes fæste og

andet bondearbejde. — Der var altså her ved den for-

længede værnephgt lagt en ny b\Tde på bondestanden,

og det blev ikke derved. Ved en forordning af 30te

Marts 1742 påbødes det at oprette en såkaldet reserve

for militsen, i det der yderligere skulde udskrives én

mand for hver 2 lægd, så kompagnierne, der hidtil havde

bestået af 100 mand. bragtes op til 15(>. Også her var

det forholdene i Evropa. der foranledigede kongen til

at søge landets hær forøget. Ved kejserinde Annas død

1740 og dronning Ulrikke Eleonoras 1741 vare forholdene

i Norden blevne meget urolige : Danmark måtte forberede

sig til kraftigt at kunne gribe ind i det svenske tron-

følgervalg. og i året 1743 fandt også en mobilisering af

hær og flåde sted. — Endelig må endnu bemærkes, at

medens det endnu 1745 tillodes de karle, der liavde ud-

^) En tysk udateret koncept i d. kgl. bibl. Kalis saml. fol. 27.

2) E. Holm, Hist. tidsskr., 5te række IV, s. 571.
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tjent ved militsen, at tage tjeneste ved de hvervede re-

gimenter, bestemtes det få måneder efter, at enhver karl.

der havde udtjent, skulde tage bolig på det gods, hvor

han var udskrevet, og der overtage en gård. Da for-

ordningen af 1ste Avgust 1746, som bestemmer dette,

i øvrigt indrømmer nogle skattelettelser i anledning af

den grasserende kvægsyge, synes det, at denne ind-

skrænkning i bønderkarlenes frihed også må være be-

tragtet som en indrømmelse, der er bleven gjort land-

bruget. Og således er det også sikkert ment. Ti hele
Christian VI. 's landbolovgivning er i gods-
ejernes interesse; det var dem, der ved de ugunstige

forhold truedes med undergang, og statens velfærd syntes

at bero på deres redning. Bondestanden blev endnu
kun betragtet som en arbejdskraft, det gjaldt om at be-

vare. — Det kan endnu tilføjes, at bestræbelserne for at

forhindre bønderkarlenes udvandring fremkaldte et par

udleveringstraktater med nabomagterne, nemlig med
Hannover 1732 og med Sverig 1738. i)

Også i hertugdømmerne så vel som i Olden-
burg og D elmenhorst oprettedes der en landmilits.

Den blev her organiseret omtrent som i kongeriget. For-

ordningen af 9de JuH 1737 indeholder egentlig kun en
bekendtgørelse om, at kongen havde udnævnt kommissærer
til at organisere militsen, men den nærmere bestemmelse
om denne organisation, som forordningen bebudede, ud-

kom aldrig. Kongen drev værket ved Schulins,
Danneskjolds og Løvenørns hjælp, om end både
Holstein og Rosenkrands afgav erklæringer over

planen, og den sidste var lige så lidt gunstigt stemt for

den slesvigholstenske som for den danske milits. Ad-
skillige af de holstenske adelsmænd satte sig med
stor iver imod planen; en deputation, der i efteråret

') Keedtz, Repertoire bistorique et chronologique 184 og 189.

4*
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1 737 var i København, overhængte SchuHn således, at

han bad om og fik tilladelse til at rejse bort. En anden

deputation fra Wilstermarsk vilde betale for, at karlene

kunde slippe for tjenesten. Men kongen stod fast; han

var hverken sparsom med irettesættelser til de gen-

stridige og forsømmelige eller med belønninger til de

villige. ') Allerede dengang viste der sig genstridighed

hos bønderne i Hiitten amt: men værre blev det i 1740,

da der udbrød formeligt oprør i Ditmarsken ogEider-
stedt, hvor karlene nægtede at exercere og med våben

i hånden modsatte sig officererne. Markgreven af

Culmbach - B aireuth , dronningens broder, der var

.slatholder, sendte i Marts måned kongen den første be-

retning herom, men han mente dog endnu, at karlene

vare faldne til føje, da han havde ført en lille kommando
soldater mod dem. Kongen var alt den gang bange for,

at den anvendte troppestyrke var for lille, og sendte

markgreven adskillige ordrer om, hvorledes han skulde

forholde sig. Hvor vil nu de folk kildres.' skriver han

til Sehulin, »som al tid have været mod landudskudet

:

men jeg håber, at Gud vil gøre deres latter til skamme.«

Oprøret udbredte sig imidlertid, og markgreven foreslog

meget strenge forholdsregler. Men kongen vilde i det

mindste for det første ikke vide af standretter og hæng-

ning. At sagen var alvorlig, ses af, at der i Ditmarsken

og omegn var samlet næsten 1100 mand infanteri, og

kongen beredte sig til at sende en lignende styrke til

Eckernførde for at komme markgreven til hjælp. Dette

gjordes dog ikke fornødent, i April var oprøret dæmpet
af oberst Dehn og hovedmændene fangne. Kongen
skriver til Sehulin derom og tilføjer: »Gud være lovet.

^) Mange af kongens breve til Sehulin i året 1737. Mnemn. III.

— Danske kongers historie 421.
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at der ved denne lejlighed intet blod blev udgydt og

intet menneske hængt !< '). I Norge, hvor den natio-

nale væbning havde langt større betydning end i. Dan-

mark, da der i dette land kun holdtes meget få hvervede

tropper, blev alt i den orden, som det havde været i

under de tidhgere konger 2). og de ovenfor omtalte for-

anstaltninger gjaldt ikke dette land.

Landmilitsens oprettelse blev kun i ringe grad en

hjælp for godsejerne, medens den gjorde bøndernes byr-

der tungere, end de vare i forvejen. Der blev derfor

også flere gange tænkt på andre midler til at ophjælpe

landbruget, om det end kun var lidt eller intet, der i

virkeligheden udrettedes. Da komme rcekollegiet

blev oprettet 1735, afgav O. Thott, der var deputeret i

rentekamret, en beretning om kommer c i en s tilstand

og opkomst. Her udtaler han sig også om land-

væsnet. De fleste godsejere, siger han, har så stor

gæld, at renterne fast ere lige så store som deres ind-

tægter; jorden har i de seneste år mistet ^/g af sin værdi,

og endda er der mange, der ville sælge, og selv rige

folk have ruineret sig ved at kjøbe landejendomme.

Hvad bønderne angår, da tiltager deres armod dag for

dag. Sammenholder man indtægten af en td. hartkorn

med, hvad der skal svares af den, bliver det klart, at

bonden bestandig må tilsætte, men ubegribeHgt, hvor

han tager det fra. Ikke halvdelen kan svare de konge-

lige skatter og langt færre landgilden. Når der så skal

skaffes penge, må kvæget sælges, jorden får ingen gød-

ning, slet sædekorn giver en dårlig høst. Derfor kan

man knap købe en karl til at fæste en gård; ti >ved

landvæsnet er stort arbejde og dog næppe den daglige

føde at vinde <. Så går det således, at bonden, »da han

') Kongens breve til Scbulin i Marts og April 1740. Mnemos. III.

^) E. Holm; Danmark-Norges indre historie I, 452 f.
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ikke ser, i hvad han end gør, at kunne beholde noget

tilovers for sig, arbejder han ikkun selv med ulyst og

hinkenhed, ja vorder lad og liderlig og drikker op alt,

hvad han overkommer« '). De samme klager lyde gen-

nem en række indberetninger fra amtmændene for 1736,

formodentUg ligeledes til brug for kommercekollegiet.

Hornholm synes derefter at have været det eneste sted,

hvor tilstanden var god; men der var heller ingen sæde-

gårde^). — Vi skulle ikke dvæle ved Thotts forslag til

at ophjælpe landvæsnet; dels bleve de ikke udførte, dels

vilde de heller ikke have hjulpet. Man havde i virkelig-

heden tabt modet over for et onde, man ingen udvej

så til at afvende. Der var i Christian VFs tid ingen,

der tænkte på de midler, der med held anvendtes en

menneskealder senere, og det kan med rette siges, at

det var i mangel af bedre råd, man greb til den sørge-

lige udvej at holde bønderne med tvang på godserne^).

Sagen var imidlertid så alvorlig, at den bestandig kom
frem igen. men uden andet resultat end hver gang stær-

kere at konstatere, hvor sørgeligt det stod til både for

godsejerne og bønderne.

Dette opnåedes også tilfulde ved nogle forhandlinger,

der førtes i årene 1737—1739. Der var til kongen indkom-

') D. kgl. bibl. Thottsk-e saml. fol. 915.

-) C. E. Secher, Danmark i ældre og nyere tid. I, 687 f.

^) Det bør dog bemærkes, at der i Kalis saml. 27 fol. findes en af-

skrift af et forslag til kommercekollegiet, dateret »Grønnendal d.

31. Avg. 1736«, men uden underskrift, hvor der gøres beregning

over, hvad det vil koste at drive en hovedgård ved lejede folk

uden hoveri (på en gård, hvor der sås 210 tdr. og avles 4—500

læs hø, skulde hele udgiften blive 402 rd.), medens bønderne

skulde svare hoveripenge. Ligeledes foreslås det, at når hoved-

gårdene var over en vis størrelse, skulde en del af dem udlægges

til bøndergårde. — Forslaget er temmelig umodent, og det vi-

des heller ikke, at det har fået nogen betydning.
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met et anonymt forslag til, hvorledes landvæsnet
skulde ophjælpes, uden at statens indtægter derved for-

mindskedes. Midlet var det sædvanlige : skatterne skulde

atter nedsættes med 2 mk. pr. td. hartkorn, og de lOOUOo

rd., som derved vilde afgå i skatterne, skulde erstattes

véd en skat af V4 procent på rentebærende kapitaler,

en forhøjelse af accisen for korn, der formaledes til øl

og brændevin, og et afdrag af embedsmæiidenes lønning.

Rentekamret, hvis erklæring først indhentedes, mente, at

en del af grunden til landvæsnets slette tilstand måtte

søges i, at der nu indførtes mere korn og fedevarer

fra Slesvig end før, da der deraf betaltes udenrigs told.

ligesom også Holland havde forhøjet kvægtolden, hvad

der var til skade for Jylland: det anså det også for

rimeligt, at det nu var fordelagtigere at anbringe penge i

handelskompagnierne end i jordegods. Men det benæg-

tede, at dette nu var mere betynget end tilforn, og korn-

priserne vare ikke lavere end i arene 17o0—1709. til

hvilket tidsrum man bestandig så tilbage som den

gamle, gode tid. Kamret frarådede at indlade sig på
nogen forandring af skattelovgivningen. Kongen må dog

have havt en følelse af, at det var hårdt nødvendigt at

fremkalde en bedre tilstand for landvæsnet: ti han be-

gærede et års tid efter (1738j en ny erklæring om samme
sag fra en »geheim- kommission, bestående af J.

L. Holstein, Schulin, gehejmeråd og tilforordnet i

højesteret Cl. Reventlow og daværende stiftamtmand

i Sorø V. Osten. Denne udtalte, at skulde der gives

en skattenedsættelse, der kunde hjælpe, kunde den ikke

være mindre end 2 mk. pr. td. hartkorn, men den turde

ikke indestå for, at dette middel vilde vise sig virksomt,

og den frarådede ligesom rentekamret at tilvejebringe

kompensationer på den i forslaget antydede måde. —
Men den udtalte sig tillige i de stærkeste udtryk om
landets sørgelige tilstand: Fæsteb'øndernes fattigdom og
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den deraf følgende ulyst til at fæste gårde bevistes af

tingbøgernes restance- og rømningsdomme. Godsejerne,

der skulde svare til skatterne, tilsatte hovedgårdenes re-

venner på godset og blov tilligemed bønderne ruinerede.

De fleste vare behæftede med så stor gæld, at de ikke

vare at anse uden som deres kreditorers administratorer.

Med denne betænkning fulgte en opgørelse over en
bondegårds indtægter og udgifter på Sælland,

hvilken kommissionen havde modtaget fra en anset land-

mand, og som den i det hele anså for rigtig. Herefter

skulde der på en gård af 8 tdr. hartkorn i det hele avles

174 tdr. korn, der, når rug og byg ansloges til en værdi

af 1 rd. tønden, havren til 3 mk., beløb sig til 138 rd.

Deraf medgik til sædekorn og skærehavre for 40 rd.. til

famihens underhold (12 tdr. rug, 24 tdr. byg, for 12 rd.

saltvarer, humle og salt) 48 rd., til tiende, folkeløn,

smede- og husmandsarbejde 57 rd. 32 sk., så at den samt-

lige udgift blev 177 rd. 32 sk.; med andre ord: selv når

skatterne og landgilden ikke betaltes, skulde der på en så-

dan gård være en årlig underbalance af ca. 5 rd.

pr. td. hartkorn, medens hele indtægten beløb
sig til 17 rd. 24 sk. Hvis denne beregning er blot

tilnærmelsesvis rigtig, og derom synes i det mindste

kommissionen ikke at have næret nogen tvivl, var den

vel skikket til at vække de alvorligste betænkeligheder.

Kongen sendte også sagen tilbage til kommissionen med
pålæg om, at den skulde overveje, om der ikke kunde

indføres besparelser i civiletaten; >ti fra det mili-

tære reglement kan intet afgå, siden alt derudi på det

knappeste er bleven indrettet' . Kommissionen udarbej-

dede derpå et forslag til at spare 60000 rd. årlig ved

afkortning i lønninger og inddragning af embeder; men

*) Geh. ark. aflevering fra kancelliet, Skab. o. G.
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det er uvist, om dette er bleven kongen forelagt; i et-

hvert tilfælde blev alt ved det gamle \).

Selv på kommunitetets gods, hvor der intet ho-

veri var, klagedes der 1740 over, at en del af bønderne

hgesom og andre bønder ere udi så slet en tilstand, at

de neppelig kan udrede de kongelige skatter og langt

mindre landgilden* M. Hvor vanskeligt det var at af-

hænde landejendom kan ses af, at i året 1734 søgte H.

Jørg. Brahes enke Helvig Thott tilladelse til at lade

Gavnø gods bortspille ved et lotteri, »som det

er forgæves at håbe et stort gods ved køb til sit værdi

at udbringe'. Der skulde være 350 gevinster på 36000

lodder å 2 rd. 3 mk. Ved taxationen, hvor der ingen

grund var til at sætte lave priser, var en tde. hartkorn

bøndergods anslået til en værdi af 40 rd.^).

Til landvæsnets øvrige kalamiteter kom endnu i de

sidste år af Christian VI. 's regering en kvæg pest, som

især hærgede øerne frygteligt. Den kom hertil fra Østersø-

landene, og lige fra 1720 søgte regeringen ved indførsels-

forbud at spærre den vejen. Men i året 1745 viste den

sig dog på øerne. I begyndelsen søgte man ved forbud

mod markeder og ved at påbyde adskillige andre for-

sigtighedsregler med hensyn til handel med kvæg og kød

at lokahsere ondet (frdn. 9de juli 1745). Men da disse

pålæg viste sig byrdefulde og heller ikke lagde hindringer

i vejen for sygdommens videre udbredelse, ophævedes

de Heste af dem efter et par måneders forløb, og syg-

dommen synes uhindret at være gået sin ødelæggende

gang. I det mindste i Københavns omegn forsøgte man

dog også at helbrede de syge dyr. Men dr. med. Buch-

wald, der praktiserede på Amager, beklagede sig bittert

over, at bønderne ikke vilde bruge den medicin, han

') Sæll. indl. 1740, 8 Jan.

2) Smstds. 1734, 30 Avg.
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anordnede. Han mente dog at have helbredet adskilUge

dyr ved hjælp af kvægsølv (inercurius). Hvad sygdom-

mens årsag angik, forkastede han teorien om et smit-

stof og mente, at den udbredtes ved sværme af insekter,

hvilket han forklarede på en måde, der minder om vor

tids bakterieteorier*). Pesten rasede med aflarydelser

ige til 1771. og skal i det hele have bortrevet c. 300000

kreaturer. — Om Ludserød by på Hørsholms gods

hedder det i 1746: >l Ludserød er kun én eneste mand,

som er fri; for de øvrige er der gjort ganske ryddeligt.

så ikke nogen ejer så meget som en kalv- '). Men en

sådan ulykke formåede det i forvejen stærkt reducerede

landvæsen ikke at bære. Markerne, der allerede mang-

lede gødning, fik endnu mindre, og elendigheden i bønder-

gårdene forøgedes. 1 foråret 1745 befaledes det i kir-

kerne i Sællands stift at holde bøn for, at kvægsygen

måtte ophøre, og det næste år anordnedes en faste-,

bods- og bededag i samme anledning^). I året 1747

tilstodes der de skadelidte egne en skattelettelse af over

100000 rd.

Kornhandelen kunde under omstændigheder som

de ovenfor skildrede kun være ubetydelig ; den indskræn-

kede sig til det søndentjeldske Norge, der ifølge en for-

ordnmg af IBde September 1735 skulde forsyne sig fra

Danmark. Den samme forordning forbød tillige al korn-

indførsel til Danmark. Henimod høsten 1740 forbødes

det derimod for nogle måneder at udføre korn, »da pri-

serne ere temmelig høje^, og dette forbud fornyedes efter

at have været ophævet en måneds tid og bestod til efter-

») Sæll. indl. 1746, d. 7. Januar.

-) Christensen: Hørsholms historie s. 119.

3) Præsten A. Agerbeck prædikede på denne om vDe umælende

bæsters billige suk over landets ubændige synder«. Ny kgl.

saml. 4, 1110 c.
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året 1742. — I året 1744 indskærpedes atter forbudet

mod at indføre korn til Danmark og det søndenfjeldske

Norge.

Som vi begyndte med at skildre tilstanden af et par

godser ved slutningen af Frederik IV. 's regering, således

skulle vi ende med en skildring fra slutningen af Chri-

stian VI. 's liv. Hørsholm gods havde bestandig været

en uheldig ejendom for kongen lige fra den tid, da han

som kronprins overtog det, og tilstanden synes både un-

der hans og dronningens styrelse at være bleven ringere

og ringere. Dertil bidrog ganske vist omstændigheder,

hvorover han ikke var herre, nemlig kvægsyge og mis-

vækst; men bønderne blev hårdt trykkede af det ube-

stemte hoveri, der forøgedes ved de store bygnings-

arbejder. Da det viste sig, at bønderne ødelagdes der-

ved, kommanderedes der vel soldater til arbejdet. Men
disse måtte så indkvarteres hos bønderne, der fik en

højst utilstrækkelig betaling for dem, nemlig 1 — én —
skilling pr. mand om dagen. I året 1740 havde bønderne

opfodret for tidligt; foråret var sent, og heste og krea-

turer, der sattes på græs, omkom af sult. Amtsforvalte-

ren havde vel skaffet nogenlunde tilstrækkeligt sædekorn,

men bønderne, hvis heste vare døde eller syge, formåede

ikke at få det lagt, og der manglede fødekorn for som-

meren. Et par år efter kongens død nedsatte enke-

dronningen en kommission for at undersøge godsets til-

stand. Det viste sig da, at når alle afgifter indkom, be-

løb de ordinære indtægter sig til 7852 rd., men udgif-

terne til 8807 rd. Der kunde ikke tænkes på at forøge

indtægten, når ikke bønderne skulde trykkes ubilligt, og

det er vist tvivlsomt, om det lykkedes at formindske

udgiften \). — Supplementet til den her givne skildring af

bondestandens sørgelige vilkår, er det om sig gribende

1) c. Christensen, Hørsholm 127 f. Bilag T.
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tiggeri og den trøstesløse fattigdom både i byerne og på
landet, som vi i et senere afsnit skulle komme til at se.

Skovene havde så stor betydning for landbefolk-

ningen, at de også her skulle nævnes. Dels havde det

overmåde meget at sige, at bønderne havde fri brændsel,

og måske endnu mere, at de havde ret til at sætte

kvæg på græs og svin på olden i skovene, og for så

vidt vare de vel stillede, der boede på en skovrig egn:

men på den anden side var vildtet en stor plage for

dem, da det gjorde skade på markerne, uden at de havde

lov til at skyde det. I denne sidste henseende fandt der

ingen lettelse sted i Christian VI. 's tid.

Den 18. April 1732 udkom der en nyjagtforordning,
der var udarbejdet af overjægermester Gramm; kon-

seillet gjennemså den og foretog nogle ubetydelige ret-

telser i den. hvorefter den endnu blev gennemgået af

kongen. Den afviger ikke synderlig fra den tidligere an-

ordning af 8. Decbr. 1688: for en del vildt bestemmes

der længere fredningstid. og den bekendte bestemmelse

om. at det ene ben skulde hugges af bøndernes hunde,

skærpes således, at der hverken i byerne eller på landet

må holdes løse hunde. Konseillet havde vel ment, at

dette var for strængt. og at det kunde blive ved. at hun-

dene lammedes som hidtil. Men overjægermesteren på-

stod, at de endda, især om vinteren, tog meget vildt, og

kongen genindsatte den af ham foreslåede bestemmelse;

ti siger han. den. som ikke har set det, kan ikke fore-

stille sig. hvad skade sådanne hunde gøre på vildtbestan-

den M. — De strenge domme, der i henhold til lovgiv-

ningen fældedes over krybskytter, bleve dog meget ofte

formildede af kongen.

Med hensyn til selve skovenes bevarelse ud-

kom der en forordning af 26. Januar 1733. Den gen-

') Sæll. indl. 1732. 18. April.
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tager de forholdsregler, der vare trufne tidligere ') : des-

uden pålagdes det de omkring skovene liggende byer, at

når de ikke kunde angive dem, der havde begået skov-

tyveri, skulde de selv udrede bøden derfor. Det forbødes

at beskære eller opsnitte træerne ; det var nemlig alminde-

lig skik, når der huggedes gærdsel eller andet ris, at man
kun huggede grene af træet, men lod dette selv blive stående.

I det hele var gærdselshugningen en ulykke for skovene,

også fordi opvæksten derved hensynsløst ødelagdes.

Forordningen gentog derfor de tidhgere pålæg om sten-

gærder og pileplantning, ligesom den påbød at hegne de

steder, hvor der var opvækst. Skulde der endelig hugges

gærdsel, skulde den udvises, og den skulde hugges i ny-

måne for bedre fremvæksts skyld. - Det gentoges, at in-

gen proprietær, der ejede mindre end 200 tdr. hartkorn,

måtte hugge i sin skov til salg; heller ikke måtte bøn-

derne skære tørv til salg, men kun 20—30 læs til egen

brug. Men heller ikke ved denne forordning standsedes

den hensynsløse ødelæggelse af skovene. — Det kan

endnu tilføjes, at der den 14. September 1740 udstedtes

et forbud imod at ødelægge fuglereder og fange små

fugle (nattergale) på kongens vildtbane.

') Holm, Danmark-Norges indre hist. I, 179.
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III.

Finanser. Handel. Industri- Fattigvæsen. Eetspleje.

Det var ikke alene landvæsnet, der i den sidste del

af Fredrik IV.'s regering var kommet i forfald; men der

var indtrådt en slappelse i hele det danske folks økono-

miske liv. Pengevæsnet var i forvirring og handelen

stod stille; det var ikke lykkedes at råde bod på de

ulykker, krigen havde bragt over folket, og nu lå oven

i købet en stor del af København som en brandtomt.

Derimod kan det langt fra siges, at den egentlige finan-

sielle stilling var dårlig. Regeringen havde med held

bestræbt sig for at bringe statsgælden ned. Denne beløb

sig 1720 til lidt over -i miUioner rd.. hvad der svarer

til statsindtægten for et år. Ved kongens død var der

afbetalt 1 million, men 'der var i kassen aktiver til et

beløb af 2 millioner ; så gælden kunde ikke i nogen høj grad

tynge på staten; det var den almindelige fattigdom og

næringsløshed. der var foruroligende.

Hele statens årlige indtægt var omtrent 4,400,000

rd. Deraf indkom fra Danmark 2,300.000, fra Norge

640.000, fra hertugdømmerne 930.000 og fra grevskaberne

Oldenburg og Delmenhorst 230,000, hvortil så kom de af

fremmede magter oppebårne subsidiepenge c. 300.000 årlig

samt de kornydelser, der oppebåres in natura.') — Af

denne indtægt tilflød c. 390,000 rd. partikulærkassen, der

dog udredede mange udgifter, som nu vilde henregnes

til den almindelige statshusholdning. således betaltes alt,

hvad der medgik til Kristiansborg slots opførelse af den

:

ligeledes tilskuddet til fabrikerne. Men på den anden

\) Nathanson, Danmarks national- og statshusholdning 291 f.
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side udrededes også store beløb til hofholdet af den al-

mindelige statskasse (Zahlkassen), ligesom kongen optog

Ian af denne. Til kongens private brug, hofholdningen,

gager, pensioner, deputatpenge, bygninger m. m. brug-

tes der gennemsnitlig 887,000 rd. årlig, altså over en

femtedel af hele slatsindtægten. For så vidt dette beløb

udredtes af den egentlige statskasse, opførtes det på

civiletatens regnskaber. Dennes udgifter, hvori afdragene

på statsgælden ere indbefattede, beløb sig til c. 1,450,000

rd. århg. Landetaten kostede i gennemsnit c. 1,740,000

rd.M. flåden over 600,000. Lægges hertil i)artikulærkassens

ovennævnte indtægter c. 390,000 rd., bliver den samlede

årlige udgift omtrent 4,300,000 rd. : men så vel udgifter

som indtægter varierede ikke så lidt i de enkelte år. I

året 1731 var der således en del extraindtægter, der

gjorde, at selve Zahlkassens indtægter uden at regne

partikulærkassens med nåede næsten 4,400,000 rd.. og

ved at der gjordes et stort afdrag på statsgælden, løb

udgiften omtrent op til det samme. Men andre år vare

beløbene betydehg lavere. — Bestræbelserne for at for-

mindske statsgælden fortsattes: men den afdroges

ingenlunde jævnt. I året 1731 afbetaltes der ikke min-

dre end 840,000 rd., hvad der kun kan være bleven mu-
ligt ved at formindske beholdningen ^j. Også i de føl-

gende år fortsattes afbetalingen, og 1735 var der kun c.

1,364,000 rd. tilbage; dette var resultatet af L. Pies-
se n s fmansforvaltning. Men i de år, da s 1 o t s b y g n i n-

gen stod på, måtte man omtrent standse med afbetalin-

gen, medens der flere gange optoges nye lån, således

1739 343000 rd.. 1740 176000, så gælden i dette år ud-

') Mnem. III, 32. Nathanson, 207 f.

'^) Dog var der i dette år også betydelige extraindtægter, deriblandt

»af droning Anna Sofies ccderte kajjitaier« 190,856 rd. Det kgl.

bibl. Uldalls saml. 55 fol.
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gjorde c. 1.800,000. Det næste år begyndte man atter

{lå at afbetale, men rustningerne 1743—1744 forøgede

gælden med over 800,(J00 rd., så den det sidste år var

2,613,000. Ved kongens død 1746 var den bragt
ned til c. 2,270,000 rd.; men der var i rede penge en

beholdning af 1,110,000 rd. foruden 1,650,000 i skatte-

restancer, debitorer osv. ').

Når vi have set, hvor nær det beløb, som de al-

mindelige udgifter udgjorde, kom op til det, der viser

statens samtlige indtægter, må dette resultat snarest kal-

des beundringsværdigt, især da der anvendtes over 2\.y

million på Kristianborg slot, foruden hvad der ellers ])yg-

gedes, og de extraordinære udgifter i årene 1743-— 1744

løb op til en større sum end hele den gæld, kongen efter-

lod sig. En del af udgiften hertil tilvejebragtes vel ved

en extraskat. der ydedes fordelt på begge disse år og

dels bestod i en afgift af 2 % af rørlig og urørlig for-

mue, samt af indkomster af næring og brug; aflønninger

og pensioner svaredes der efter en stigende skala. Des-

uden pålagdes der visse klasser en kopskat, i Køben-

havn og købstæderne skulde der betales af heste og ka-

rosser; skatten på vin, brændevin og øl forhøjedes, og

endelig pålagdes der en overordentlig furage- og korn-

skat : denne sidste afgift var den eneste, som tillige ramte

bønderne. Del var her, som ved alle nye skatter, som
pålagdes i denne tid, en fejl, at pengene skulde ind-

komme i en stor mængde små beløb; det var derfor

vanskeligt at få dem ind, og extraskatten, som egentlig

var beregnet til at give en million, indbragte kun cirka

^) Nathanson, Danmarks national- og statshusholdning, 2 udg. s.

291. 307 o. fl. st. De der angivne tal ere afrundede. De stemme

næsten nøjagtig med en opgivelse af v. Osten over statsgældens

aftagfn og voksen i årene 1720—1746, som fra Sorø er afleveret

til geheimearkivet. Når J. Møller efter Suhm opgiver gælden

1745 til 6 millioner, er det aldeles urigtigt. Mnem. II, 51.
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700,000 rd. \) : den har for mange været byrdefuld nok,

men omstændighederne retfærdiggjorte den : foruden denne

pålagdes der kun én extraskat i de 16 år. Christian VI.

levede, i det der 1739 udskreves Va skp. rug og V2 ^kp.

havre for hver tde. hartkorn. Der blev ingen prinsesse

gift, så der blev ikke udredet prinsessestyr: derimod blev

hartkorn sskatterne straks nedsatte med c. 70,000

rd. årlig. Hvad statskassen tabte herved, beløb sig til

det halve af den gæld, kongen efterlod. — I året 1744

gjorde den daværende direktør for finanserne, W. A. v.

Osten, indstilling til kongen om, at året vilde medføre

en underbalance af c. 500,000 rd., hvilket omtrent ud-

gjorde forskellen mellem de extraordinære feltreglementer,

over 1,100,000 rd., og det beløb, extraskatten indbragte.

Der blev da foretaget en del reduktioner ved hær og

flåde; gælden er i dette år også kun forøget med c.

150.000 rd. -).

Det gode finansielle resultat, som opnåedes i disse

16 år, må dels tilskrives den orden og sparsomme-
lighed, der herskede i finansvæsnet; det var kun til

bygningerne, der brugtes mange penge: men det vilde

dog næppe have været muligt at få indtægterne til at

slå til, når der ikke havde været én post, nemlig kon-

gens partikulærkasse, som havde været meget rigelig

aflagt, og har denne end ofte måttet tage sin tilflugt til

statskassen, i det den lånte af den, har den dog også

ikke blot båret udgifterne ved bygningerne, men også

mange andre, der nærmest måtte henhøre under stats-

kassen. — Den sparsommeHghed, der bestandig måtte

iagttages for at få statens indtægter til at slå til. må
ofte have været pinlig. Det var mangen gang små ud-

*) Efter beregningen skulde der være indkommet 994,410 rd., deraf

i kongeriget Danmark 571,043. Kalis saml. 27. fol.

-) V. Ostens indstilling er fra Sorø afleveret til gehejmearkivet.

I.. Koch: Kong Christian VI. 5
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giftsposter. der ikke kunde skaffes udveje til. En ejen-

dommelig måde. hvorpå man så hjalp sig. var ved at

lade afholde et lotteri til fordel for sådanne institu-

tioner som børnehuset, eller for at få bygget kirker i Al-

tona. Ottensen o. desl. Det tillodes også stundom pri-

vate at lade afholde sådanne lotterier, f. eks. i året 1733

kancelliråd M. Lelius, der havde lidt et tab af 8000 rd.

ved sin gårds, Sdr. Ullerups brand. Han beder »alle og

enhver, som Gud har givet ævne og formue, at de af

kristehg medlidenhed ville findes villige til at forhjælpe

samme lotteri til fuldkommenhed ved nogle lodders ind-

skud . Det næste år tillodes det en mand, >som >Hs.

maj. 's høje interesse et mærkelig haver formeret<. at

holde et restaurationslotteri' : men det »ophævede sig

selv . da der ikke blev taget lodder nok*).

Det er især med hensyn til partikulærkassen
og i det hele kongehusets private udgifter, man siden

Riegels tid har gjort kongen mange bebrejdelser, og om
disse end efterhånden ere gendrevne, er der dog bleven

en forestilling tilbage om, at han og især hans dron-

ning have gjort en uforstandig anvendelse af statens -ind-

tægter. — De holdt ganske vist af så at sige al tid at

være omgivne af tegnene på den kongelige værdighed

og af en vis stiv pragt; men på den anden side levede

de stille, der blev intet anvendt på forlystelser, opera

og hvad der ellers forøger hofholdningens udgifter. Disse

vare også kun meget hdt højere mod slutningen af kon-

gens liv end ved hans regeringstiltrædelse. I året 1731

udgaves der til hofmarskalat, hoflioldning, hofbetjente og

staldetat 229.570 rd., i året 1746: 2-49,109. lønningerne

til samtlige hofbetjente, kongens, dronningens, prinsernes

og prinsessernes var 1730 81600 rd., 1739 95417. Denne

*) Planerne til disse lotterier findes i avertissementerne i Extra-

ordinære relationer.
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stigning er ikke mere, end hvad man i årenes løb kunde

vente, og den tyder ikke på, at det er gået synderlig

overdådigere til ved hoffet i Cliristian VI. 's end i Fred-

rik IV. 's tid. ^) — Men både kongen og dronningen havde

en kostbar tilbøjelighed, nemlig at bygge. I én hen-

seende lagde den i ethvert tilfælde store byrder på visse

dele af befolkningen, nemlig ved det hoveri, der kræve-

des af bønderne, ti om der end kommanderedes soldater

til arbejdet, måtte dog kørslerne forrettes af bønderne.

Da Bregentved opførtes, synes der at være givet betahng

for kørsler, men ved de nordsællandske byggearbejder

har dette ikke været tilfældet. — De to betydeligste, af

Christian VI. 's bygninger ere som bekendt Hirseh-
holm og Kristiansborg slot. De ere langt fra de

eneste; da kongen havde erhvervet Bregentved, op-

førtes der en ny bygning, der var tiltænkt dronningens

søster, som dog aldrig kom til at bo der. Ved Rungsted

opførtes der et lille slot, Sofienborg, og en pragtfuld pa-

villon på Fredriksborg osv. — Vi skulle her kun

nærmere omtale de to først nævnte bygninger.

Det er alt omtalt, hvorledes Christian VI. opførte et

nyt hus på Hirse hh olm, medens han boede der som
kronprins. Da godset var bleven tillagt dronningen, lod

hun 1733 under daværende kapitajn, siden generalmajor

Thuras ledelse det omtalte nye hus udvide; der til-

byggedes to pavilloner, så hele fagaden blev 320 alen.

Det gamle slot nedreves 1737, og det nye indviedes den

14. Maj 1740. Det vedblev at være dronningens kæreste

opholdssted; i sit testamente, som er affattet kort efter

kongens død, anbefaler hun sit kære Hirsehholm og

Sofienborg til sin søn: »Dette slot har kostet mange
penge og er det skønneste i landet, og det vilde være

skade om disse charmante huse ikke skulde være i nåde,

') Nathanson s. 309. Gc4i. ark., Kancelliet aflevering, skab. 11, 5. G.

5*
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eller endog forfalde, da smukke bygninger dog gøre et

land ære M. Hvor meget Hirschholms opførelse har ko-

stet, kunde rentekamret i året 1775 ikke oplyse^), rime-

ligvis fordi udgifterne ere afholdte af dronningens ind-

tægter i forbindelse med de gaver, hun modtog af

kongen.

Til opførelsen af Hirschholm slot kunde der for så

vidt være grund, som de bygninger, der stod der, ikke

afgav nogen passende beboelse ; men dette kan ikke siges

om Kristiansborg slot, som netop var bleven istand-

sat af Fredrik IV. Når der dog 1732 toges fat på dets

nedriveise, da var grunden vel ikke alene den, at konge-

parret havde stor lyst til at bygge, men tillige, at dron-

ningen, der ikke ved kroningen vilde bære Anna Sofies

krone, heller ikke vilde bo i hendes hus. I året 1732

begyndte nedriveisen af det gamle slot, og den 21. April

lagdes grundstenen til det nye. For at skaffe bedre

plads til dette købtes der 14 på slotsholmen liggende

huse til nedrivning-). Der nedrammedes henved 1000

pæle i grunden, og selve slottet opførtes af saksiske og

gullandske sandsten; den arbejdsstyrke, der anvendtes

på selve byggepladsen, angives til 2000 mand eller mere

hver dag; til håndlangerarbejde og deshge brugtes sol-

dater. Bygningen forestodes af overbygmesteren, bri-

gader, siden generalmajor, E. D. Haus er, oberst L.

Thura og N. Egtved; men overledelsen var fra 1737

hos en bygningskommission med generallieutenant Scheel
i spidsen. Billedhugger og stukaturarbejdet udførtes af

to udlændinge. Ledere og Gercken. — Det viste sig

snart, at arbejdet vilde medtage mere tid og koste langt

flere penge, end forudset var. I året 1735 troede dog

') P. Brock, den kronolog. saml. på Eosenborg, Kbh. 1870. s. 109.

2) Christensen, Hørsholm, s. -36.

3, Mnem. III. s. 89.



Kristiansborg slot. 69

Hauser at kunne påtage sig for 150,000 rd. årlig at

bringe slottet under tag i to år. Men denne sum blev

langt overskreden; kassen var allerede tom, og et forsøg

på at rejse et lån i Holland mislykkedes, da kongen ikke

vilde stille Øresundstolden, men kun Bergens og Trond-

hjemstolden, der begge tilflød partikulærkassen, i pant.

Ved S eh ulins og Danneskjolds hjælp forsøgtes det

da at rejse penge her hjemme. Schulin forhandlede med
stadens bedste borgere«, og der udstedtes indbydelser

til et lån på 400,000 rd. mod den ovennævnte sikkerhed;

hvorhos der tillige lovedes pant i samtlige partikulær-

kassens indtægter \) : men det synes kun at være lykkedes

at få en mindre del af det beløb, man ønskede, c. 130,000

rd. — I året 1738 har der atter været pengemangel; det

ses, at en vis Bacher^) har gjort forslag til at pålægge

en extraordinær skat; men Schulin og kongen vare enige

i, at dette ikke burde ske. Kongen vilde ikke gribe til

dette middel, førend den højeste nød fordrer det '•i.

Det næste år er der gjort et lån på 343,000 rd., og det

kommer formodentlig også på slottets regning, når der

1740 låntes 176,000 rd. Slotsbygningen kostede i alt

2,750,000 rd. Dette er altså en del over halvparten af

et års statsindtægt, og der kan ikke være to meninger

om, at disse penge jo kunde have fundet en hensigts-

mæssigere anvendelse. Men der må tages hensyn til,

hvorledes en enevældig konge i begyndelsen af det 18de

århundrede betragtede sin stilling, og til de udgifter, an-

dre fyrster tillod sig, ikke alene ved at bygge, men på
andre områder, hvor Christian VI. viste stor sparsomme-
Hghed. — Samtiden har heller næppe betragtet slottets

opførelse som en utilbørlig luxus : i det mindste 9 dig-

') Mnem. III s. 85.

^) Formodentlig den købmand P. Backer, der, som nedenfor skal

omtales, havde andel i fornyolsen af det ostindiske kompagni.

^) Mnem. Hl nr. 1^5.
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tere. deriblandt H. A. Brorson og Fr. Rostgaard forherli-

gede dets indvielse d. 26. November 1740^).

Det hører også til de beskyldninger, der ere rejste

mod kongen og atter og atter gjentagne, at han ødslede

uforholdsmæssige summer på dronningen, hendes
slægtninge og tyske yndlinge. Det er utvivlsomf,

at der er bleven indkaldt en mængde fremmede, og at

de især i de sidste år blev foretrukne til så godt som

alle betydeligere stillinger, og mange af disse indvandrede

kostede ikke kongen så lidt; men hvad der anvendtes

på denne måde er ikke løbet op til summer, der kunde

have nogen betydning for statshusholdningen. Mest blev

der givet ud til dronningens familie. Hendes moder
måtte helt underholdes af kongen; brødrene havde fra

1731 hver en apanage på 6000 rd. foruden deres lønnin-

ger. Ved kongens død skyldte Friedrich Ernst ham des-

uden 44000 rd. Også fyrstinden af Ostfriesland

fik 16600 rd. årlig; kongen eftergav hende desuden 6000

rd., som han havde lånt hende, og afkøbte hende en for-

dring på de ostfriesiske stænder. Dronningens broder-

søn, markgreven af B aireuth, fik 1738 et lån på

10000 fl.. hendes morbroder, grev Wolfstein, 1735

30000 rd. : men disse lån ere uden tvivl tilbagebetalte.

Hertugen af Wiirtemberg Oels skyldte derimod

ved kongens død 38000, greverne af Y senburg
57000 rd. ^). Stort ud over, hvad her er angivet, er

disse udgifter næppe gået; men kongen synes unægtehg

at have havt vanskeligt ved at sige nej til de fordringer,

hans fattige besvogrede stillede til ham.

Hvad dronningen selv angår, var hendes årlige

•) Bruun, Bibliotheca Danica 11, 2det hefte 520.

2) »Danske kongers hist. 448. Et regnskab, som etatsråd Clausberg

fremlagde efter kongens død. — En greve af Ysenburg-Budingen

var kammerherre og husaroberst.
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deputat 50000 rd. Men hun modtog flere gange betyde-

lige gaver og lån, således ved tronbestigelsen lOnOOu

rd. Af et brev fra kongen til Schulin ^
) ses det, at hun

i året 1739 skulde låne 50000 rd. af kongen, foruden

40000, som hun tidligere havde fået. Dronningen skrev

på samme tid ligeledes til Schulin. Hun skal betale

33000 rd. af sin chatolkasse, og da dennes indtægter

kun ere 18000 rd., kan hun ikke indse andet, end at

hun vil komme dybere og dybere i gæld. Fra kongen

har hun fået en billet, som ikke var meget trøstelig for

hende. Han vilde vel gerne hjælpe hende, men da slots-

bygningen medtog alle hans penge, bad han Schulin sørge

for, at hun herefter årlig betalte 15000 rd. af på gælden,

som hun havde lovet ham. — I årene 1741—42 fik dron-

ningen atter 130000 rd. ^). Ligesom det var opførelsen

af Kristiansborg, der beredte kongen økonomiske vanske-

ligheder, således var det samme tilfældet med Hirsch-

holm for dronningens vedkommende. Det var altså be-

tydehge summer, dronningen brugte ud over sine be-

stemte indtægter. Men hendes formue bestyredes aldeles

særskilt fra kongens, og hun har ikke fået understøttelse

på anden måde end ved de her nævnte lån og gaver.

Historien om, at kongen lod sig give dobbelte regninger

for at fri sig for hendes overhæng, er så lidet sandsyn-

lig, at den må betegnes som rent opspind, især da de

virkelige regninger i årene 1733-—40 nok som kunde

vise, at partikulærkassen var tom^).

Af den øvrige kongelige familie havde kronprin-

sen kun 11000 rd., men efter hans giftermål fik han

59000 og hans hustru 10000, prinsesse Louise havde

kun 3000, Charlotte Amalie 12000, Sofie Hedevig

') Mnem. III, nr. 203.

-) Nathanson s. 130.

3) Suhm, Saml. skr. XIV, 240.
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46000. Statskassens udgifter til disse såkaldte deputa-

ter var i de første år 91000 rd. foruden 25000, hvormed

kongens omtalte gave til dronningen udbetaltes i årene

1731—34. Siden udgjorde beløbet i en række år c.

70000. Ved kronprinsens giftermål steg det atter, så

det 1746 beløb sig til 138000 rd. Denne sidste sum
svarer til, hvad dronningen, hendes søster, kronprinsen,

hans hustru og prinsesserne Louise og Charlotte Amalie

modtog '). Når der tages hensyn til, at der 1746 be-

taltes deputat til en gift kronprins, er altså heller ikke

denne udgiftspost forøget i Christian VI. 's tid.

Det vil af ovenstående fremstilling ses, at den fi-

nansielle stilling ved Christian VI.'s død var

noget, om end ikke meget bedre end ved hans tron-

bestigelse. Men statsgældens forøgelse og formindskelse

er kun en ufuldkommen målestok for et lands finansielle

tilstand; alt kommer dog an på, hvorledes det står sig

med den almindelige velstand, hvorvidt næringsvejene

blomstre, så folket er istand til at udrede, hvad stats-

husholdningen kræver. Christian VI.'s regering havde

her store opgaver at løse; den skulde opbygge den af-

brændte hovedstad, bringe handel og industri

på fode og redde landbruget ud af en stor krisis. —
Vi skulle her se, at det virkelig lykkedes at fremkalde

en betydelig handelsvirksomhed og skabe, hvad Danmark

aldrig havde havt, et fast pengevæsen. Derimod er det

mere tvivlsomt, hvad der udrettedes for industrien, og

på det vigtigste område, nemhg landvæsnet, opnåedes

der, som vi have set, aldeles ingen forbedring; snarere

blev tilstanden endnu ringere.

For handelens vedkommende blev man i det spor,

de tidligere enevældige konger vare slåede ind på, det

') Mneni. III s. 74. Nalhanson s. 309—310. Geh. ark., kanc.'s af-

levering skab 11, 5. g.
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såkaldte merkantilsystem gjaldt endmi for lige så

uimodsigeligt som Adam Smiths senere. Et lands vel-

stand beroede derefter på den mængde af ædle metaller,

dets beboere sad inde med, og hovedgrundsætningen var

derfor, at ethvert land så vidt muligt skulde
selv producere, hvad det forbrugte: derfor blev

der lagt vind på anlæg af fabriker og erhvervelse af

oversøiske kolonier, og handelen på disse dreves af

handelskompagnier. — Grunden til, at disse be-

stræbelser optoges i alle europæiske lande, var sikkert,

at statsmændene begyndte at få en ængstelig følelse af,

at de hidtilværende statsindtægter ikke vilde slå til.

Disse fremkom de fleste steder, og i ethvert tilfælde her

til lands, ved skatterne på landbruget; men dettes til-

stand var således, at dets afgifter ikke kunde forøges;

der måtte derfor søges nye indtægtskilder ad andre veje,

og dette kunde kun ske ved at ophjælpe den alminde-

lige velstand, i det handel og industri fremmedes.

I de første år gik dog regeringens bestræbelser især

ud på at ophjælpe handelen ved at løse nogle af de

bånd, der trykkede den. For at fremme købstædernes

handel, ophævedes således 1730 den eneret, Køben-
havn havde havt til oplag af de såkaldte 4 species;

vin, udenlandsk brændevin, salt og tobak ^). Den 29de

Februar 1732 udkom der en ny toldrulle, der nedsatte

toldsatserne betydeligt: de varer, der ikke udtrykkelig

vare nævnte, skulde svare 6 % i indførselstold ; rullen

indeholdt ingen indførselsforbud: København fik en er-

statning for ophævelsen af det ovennævnte privilegium,

idet der tilstodes købstæderne en betydelig toldnedsæt-

telse, når de tog de fire species fra hovedstaden. Hvad
den udenrigske handel angår, da gjaldt det især at få

') Nathanson, s. 606. Smlgn. Mnem. III iir. 192.
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liv i handelskompagnierne, der vel existerede. men førte

en bedrøvelig vegeterende tilværelse.

Det ostindiske kompagni havde 1698 fået ok-

troi for 40 år: men efter 1721 havde det ikke kunnet

fortsætte handelen med egne kræfter, men havde måttet

overlade denne til et interessentskab, der svarede det

en afgift, for hvilken det næppe kunde vedligeholde kolo-

nien og lønne dens betjente. I året 1725 kunde inter-

essentskabet heller ikke mere. og der grebes da til det

sædvanlige middel, at nedsætte en kommission for at

undersøge forholdet. Denne havde ikke vanskehgt ved

at påpege de fejl, der vare blevne begåede ved selskabets

oprettelse og ledelse; men den formåede ikke at påvise,

hvorledes de penge, der ene kunde hjælpe kompagniet

på fode. skulde bringes til veje. Mange mente, at man
heller burde opløse det da interessenterne nu tredie

gang havde tabt deres penge. Men kommissionen var

kommen til den overbevisning, at handelen virkelig var

indbringende, når den dreves på rette måde. Imidlertid

blev der ikke rådet bod på ondet. Man tænkte på at

forene det ostindiske kompagni med det vestindiske:

men dette kunde ikke lade sig gøre, fordi dette sidste

heller ingen penge havde, men derimod stor gæld. Et

forsøg på at flytte kompagniet til Altona og styrke det

ved en ny aktietegning mislykkedes ligeledes, dels fordi

foretagendet ikke i sig selv var sundt, dels fordi Eng-

land og Holland modvirkede det. Således blev der intet

andet tilovers, end at handelen som hidtil måtte fort-

sættes ved hjælp af et interessentskab, for at kolonien

ikke helt skulde gå til grunde M. I året 1729 ophævedes

kompagniet, og en købmand P.Bacher fra Bremen for-

anledigede da, at der dannedes et nyt selskab, i hvil-

^) Højer, Friederick IV. II s. 139 f. Forf. var selv medlem af den

nedsatte kommission.
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ket kronprinsen overtog præsidiet. Den oktroi, der var

givet dette selskab, fornyedes den 12. April 1732, og

det gamle selskab bad da kongen at nedsætte en kom-

mission til dets likvidation, da det var i en sådan gæld

og vidtløftighed, at de forhånden værende midler og ef-

fekter ikke nær slog til til dens betaling. Først når alt

var opgjort, kunde det ses, om der blev noget til overs

af aktiekapitalen^). Det nye selskabs oktroi tilstod

det store toldbegunstigelser, både derved, at de varer,

det hjembragte, kun skulde svare 2V2 % i indførselstold,

og derved, at der tilstodes det fuldstændig fritagelse for

told, konsumption, accise og alle andre pålæg for alle

de varer, det indforskrev fra inden- og udenlandske

stæder til handelens fortsættelse, skibenes udredning,

proviantering osv. I årene 1731—45 udsendtes der i

alt 37 skibe til Ostindien og Kina. Den ladning, de

medførte hjemmefra, beløb sig til en værdi af c. 4 mil-

lioner rd., men uagtet 5 af skibene forhste. hjembragte

de øvrige over 11 millioners værdi, deri ikke indbereg-

net, hvad førerne og mandskabet hjemførte for egen

regning. De ostindiske og kinesiske manufakturvarer,

som således hjemførtes, fortrængte en stor del af de

franske, tyske og engelske fra det danske marked; de

blev i hele middelstanden benyttede i en vid udstræk-

ning. Denne betydelige handel havde en overordentlig

stor indflydelse på Københavns opkomst-).

Større vanskelighed havde det at bringe det vest-

indiske kompagni på fode. Den vestindiske handel

havde endnu ved århundredets begyndelse så lidt betyd-

ning, at St. Thomas havde været bortforpagtet til en

købmand Thormiihlen for 463(» sletdaler årlig, og det

var heller ikke lykkedes kompagniet at få den sat igang.

1) Sæll. indlæg 17:32, fi. Juni.

'^) Nathanson s. 597.
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Nu udvidede det sit landområde ved købet afSt. Croix,

eller som øens oprindelige navn var Ajaj. Denne ø

havde fra 1652—1696 været beboet af franske kolonister:

men da disse drev smugleri på St. Thomas, flyttede den

franske regering dem til St. Domingo. Siden havde øen

været ubeboet, og den 16. Juni 1733 solgtes den for

160000 rd., således at Frankrig forbeholdt sig forkøbsret

hvis Danmark nogensinde vilde afhænde den. Kongen

lånte i den anledning kompagniet 40000 rd., og den 5.

Februar 1734 fik det en ny oktroi, der udvidede dets

handel til Guinea. Det næste år forhøjedes til fordel

for kompagniet indførselstolden på fremmed sukker og

sirup til det tredobbelte af, hvad den hidtil havde været.

Men tillige tillodes det enhver at sende skibe til Vest-

indien imod at svare en afgift til kompagniet, så dette

har næppe havt megen livskraft. Det er jo også en selv-

følge, at øens opdyrkning måtte tage tid: Kristians-

sted anlagdes 1735. Fredrik s sted 1752. En stor del

af sin indtægt vandt kompagniet ved slavehandelen på

Guinea. De kolonister, der nedsatte sig på St. Croix,

vare for det meste Englænderne. I året 1741 var der

300 af dem, men kun 60 danske. En præst, H. I. O.

Staud, klager ynkehgt over dem: de true. siger han. de

Danske på livet, når de ej må få alt, som de vil, og

hvis de Danske ikke kunde få succurs fra St. Thomas,

turde de ikke være i landet •). Den islandske han-
del var 1729 bortforpagtet til et interessentskab for

15000 rd., således at hver af interessenterne skulde over-

tage handelen på visse havne og derefter betale sin an-

del af afgiften. Denne kontrakt var sluttet på 6 år, men
den må ikke have betalt sig for interessenterne: ti

1733 oprettedes der et nyt kompagni, der svarede

') Gebhardi s. 970. Mnemos. III s. B9 og nr. 293. Nathanson s.

600. Kalis saml. 103. fol.
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8000 rd., og nu må handelen have betalt sig; ti da ok-

troien 10 år efter fornyedes, fordobledes afgiften. Sel-

skabet overtog da tillige den fin mark ske handel, me-

dens den færøiske dreves for kongens regning. Man
havde en del bryderi med hollandske og engelske
lurendrejere o: skibe, der dels drev ulovlig handel

på Færøerne og Island, dels fiskede så nær ved kysten,

at de forulejligede de indfødte fiskere. I året 1 740 send-

tes der et krigskib til disse farvande, og Hollænderne og

Englænderne må have taget dette ilde op ; ti i traktaten

med Frankrig 1742 var der en hemmelig artikel for det

tilfælde, at disse stridigheder skulde føre til krig ').
—

Den grønlandske handel overlodes til købmand
Severin, der fik først 2000, siden 5000 rd. årlig for at

underholde missionen. — I årene 1738—1739 førte Seve-

rin på egen hånd en lille krig med Hollænderne; disse

handlede med Grønlænderne på kolonierne, hvor han

havde eneret; han fik da tilladelse til, at hans skibe

måtte føre orlogsflag og blive forsynede med våben og

ammunition af flådens forråd, og 1739 havde han op-

bragt 4 hollandske skibe, der blev sendt til København
og solgt som priser; Hollænderne hævnede sig da ved

at beslaglægge et af hans skibe i en af deres havne.

Striden varede flere år igennem; kongen forbød 1744

fremmede at komme Grønlands kyster nærmere end 15

mil, han sendte krigsskibe derop, og da England og Hol-

land erklærede dette for et brud på folkeretten, befalede

han, at disse nationers skibe skulde visiteres, når de

passerede sundet -i.

Hvad landets udførsel af egne produkter angår,

da lykkedes det ikke at give denne noget opsving.

Kornavlen var kun ringe, 6 fold måtte anses for en

M Sæll. indl. 1744, 22. April. Kalis saml. 27. fol.

-) Gebhardi, Dansk overs. 83.
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god gennemsnitshøst, og det var alt det, at Danmark
kunde forsyne det søndenfjeldske Norge med de 300,000

tdr., det årligt forbrugte. Større betydning havde kvæg-
udførslen især fra Jylland: den ansattes til en værdi

af c. 2 millioner rd. årlig.

Toldindtægterne for Danmarks vedkommende
beløb sig 1731 til 158,000 rd.. deraf falder på Køben-

havn 88.70(1. Fra 1732—37 aftog de. dels på grund af

den nye toldrulle, dels også fordi det især var i disse

år, de mange fritagelser og lempelser tilstodes kompagni-

erne og fabrikerne. I året 1746 beløb de sig til 189,600

rd. (København 97,400)'). Disse tal vise, hvor stor en

del af landets omsætning der falder på København^);

men netop på grund af de tilståede fritagelser og ned-

sættelser give de ikke noget pålideligt udtryk for hande-

lens fremgang, der var større, end man heraf kan slutte.

— Konsumptionen indbragte betydelig mere end tol-

den, nemlig 1731 339000 rd., deraf København 211000;

den steg kun lidt i vort afsnit.

I begyndelsen af året 1734 tog L. PI essen, som

alt omtalt, sin afsked som oversekretær i rentekamret.

Danneskjold og Sehulin satte sig mere og mere

tast i kongens gunst, og der dannede sig et hofparti,

der tilsidst fik fordrevet alle de mænd, med hvilke kon-

gen havde begyndt sin regering. Det var også de to

her nævnte mænd og særlig Danneskjold, der fik den

største indflydelse i det den 23. Decbr. 1735 oprettede

General -Land-Økonomi og KommercekoUe-
gium. Det gik her som på flere punkter således, at

Christian VI. i disse år vendte tilbage til de af sin fa-

1) Nathanson s. 296.

^) Denne er endda forholdsvis større, end det ser ud til; ti mellem

toldindtægterne er optaget c. 30000 rd., der svaredes i udførsels-

told af kvæg. Nathanson s. 296.
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ders institutioner, som han ved sin regeringstiltrædelse

havde forandret; ti i året 1731 havde han ophævet det

den gang bestående politi og kommercekollegium;
det nye blev dog en del forskelligt fra det ældre, der

ikke blot skulde fremme handel og næringsveje, men
tiUige havde politimyndigheden i København. Kom-
mercekollegiet fik nu fem afdelinger, for handelen, for

manufakturerne, for agerdyrkningen i Danmark og Norge,

for agerdyrkningen i hertugdømmerne og for fiskeriet,

og desuden skulde der rundt om i byerne og amterne

dannes underordnede kollegier, der skulde indsende for-

slag og betænkninger til hovedkollegiet.

Den første, og vel også den bedste frugt af kolle-

giets virksomhed var oprettelsen af den københavn-
ske bank. — Det var atter en af Fredrik IV.'s tanker,

her optoges; han havde allerede 1704 givet sit kommerce-

kollegium befaling til at gøre forslag til en banks opret-

telse ^). — Christian VI. havde bestandig bestræbt sig

for at bringe orden i landets pengevæsen. Dels holdt

han sig ved den mønt, han lod slå, strengt til den be-

stemte møntfod, 34 mk. pr. mk. fint sølv, dels gjorde

han ende på den fluktuerende kurs på de endnu cirku-

lerende kroner ved at fastsætte en bestemt pris, 4 mk.

4 sk. for dem. Den netop endte strid med Hamborg,

hvor det var lykkedes Danmark at forhindre denne by i

at anlægge en kurantbank, havde vel også åbnet øjnene

for betydningen af et sådant institut, og endelig skete

der netop den gang i København på grund af byens og

slottets opbygning såvel som ved den opblomstrende

ostindiske handel, betydelige pengeomsætninger, og der

føltes trang til en bank, der kunde lette disse. — Man
var gået ud fra den rigtige grundtanke at ville gøre

banken til et aldeles privat af staten uafhæn-

') Holm, Danmarks og Norges indre Historie I, s. 68.
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gigt institut. Den blev grundet på en kapital af Vs

million rd., fordelt på 1000 aktier å 500 rd. Den havde

ret til at udstede sedler, der vel ikke blev noget tvunget

betalingsmiddel, men som dog skulde modtages i de offent-

lige kasser; når de præsenteredes i banken, skulde de til

enhver tid indløses med rede penge.- Da aktierne udbødes,

viste det sig, at medlemmerne af konseilet følte sig kræn-

kede ved. at planen var udgået fra det dem fjendtlige parti.

Kongen beklager sig over, at konseillet har tegnet så lidt

og bruger i et brev til Schulin stærke udtryk om Rosen-

krands, der »ved enhver lejlighed viser, af hvilken bande

han er< M. Men trods deres uvillie kom tegningen istand,

en bestyrelse valgtes, og virksomheden begyndte, dog

først 1737, da papiret til sedlerne ikke kunde blive fær-

digt før. — Det var kun 45 7o af aktiekapitalen eller

225000 rd., der straks blev indbetalt. Resten udbetaltes

med 10 7o hvert halvår til 1741. Det var altså med en

meget lille grundkapital, der begyndtes, og både seddel-

emissionen og lånene bleve snart større, end kapitalen

egenthg kunde bære. I året 1739 var den første 595000

rd., de sidste over en million. Bestyrelsen forlangte da

og fik en udvidet myndighed til at indskrænke lånene,

hvad dog kun skete i ringe grad, og da hele aktie-

kapitalen 1742 var indbetalt, mentes indskrænkningen at

kunne ophøre. I året 1746 var seddelmassen 929000 rd.,

lånekontoen 1,284,000 rd. — Men året iforvejen havde

bankbestyrelsen gjort et skridt, der blev skæbnesvangert

for fremtiden. Den havde da indviklet sig i en del

vekselforretninger. Da nu vekselkursen i Hamborg nogen

tid stod 2 % lavere end kursen på mønt, blev bank-

best^Telsen bange, og troede i en indstiUing til kongen

at måtte gjøre opmærksom på denne omstændighed,

M Mnem. III, nr. 31 og 33.
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> som egennyttige mennesker benyttede til deres fordel«.

Den androg derfor på, og fik ved forordningen af 16.

Oktober 1745 tilladelse til foreløbig i 6 uger at op-
høre med at indløse sine sedler med sølv,

ligesom også udførsel af penge forbødes, og da de 6

uger var omme, forlængedes både tilladelsen og forbudet

og varede omtrent et år. ') — Denne og andre fejl i an-

læget og bestyrelsen bar en sørgelig frugt i fremtiden.

I det hele vil man vel i vore dage næppe billige den

måde, hvorpå den københavnske bank bestyredes i sine

første år ; men den opfyldte i den tid sin hensigt, lettede

pengeomsætningen og handelen i høj grad, og virkningen

af de begåede fejl viste sig først langt senere. Selv da

den midlertidig frigjorde sig for forpligtelsen til at ind-

løse sine sedler, faldt disse ikke under pari. Christian

VI. holdt strengt sine forpligtelser over for banken; ved

hans død skyldte staten den intet.

Medens der i de første år især var blevet arbejdet

på at kalde handelsvirksomhed tillive, gik bestræbelserne

efter kommercekollegiets oprettelse især ud på at frem-

kalde en industri, og havde allerede handelsselskaberne

ikke kunnet undvære privilegier og toldbegunstigelser,

kunde fabrikerne det langt mindre: det kan med rette

siges, at de kun levede af sådanne. Have de statsmænd,

der rådede i de første år af kongens regering, erkendt,

at der måtte en vis frihed til for at fremkalde handels-

virksomhed, så er denne i de sidste 10 år bleven ind-

skrænket ved en talrig mængde forbud af alle arter,

hvorved de fremmede varer skulde holdes borte fra

landet. Herved skulde de alt bestående fabriker opret-

holdes og anlæget af nye fremmes. Af sådanne anlagdes

der uldmanufakturer, pap ir fabrik er, en tapet-

fabrik, garverier, et spinderi, lakfabriker,

') Nathanson, s. 10—25, 80.

II. Koch: Kong Christian VI.
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en maltfabrik, flere klædefabriker, strømpe-
fabriker, en stoffabrik, et farveri; af de ældre

anlæg vare især silkevæverierne genstand for stor omhu
fra regeringens side. Største parten af disse anlæg var i

København, men adskillige også i Norge og provinserne

samt hertugdømmerne.^) For Norges vedkommende
må desuden nævnes det såkaldte sorte kompagni, der

oprettedes 1739 og lededes af den kurpfalziske salt-

direktør, Joach. Fried.. friherre af Beust. Det skulde

virke til en bedre benyttelse af de norske produkter;

det anlagde saltkogerier, glasværker, potaske- og tjære-

fabriker.

Man var dengang ikke kommet til erkendelse af, at

statsøkonomien har sine love, som man ikke ustraffet

griber ind i, og at der kun kan udvikle sig en industri,

hvor betingelserne for dens liv findes. Men alle disse

anlæg vare kunstige. De kunde kun fremkaldes og op-

holdes ved hjælp af toldbegunstigelser, indførselsforbud,

gratifikationer, forskud og lån. Hertil bestemtes 1736

en sum af 30000 rd. årlig, der udredtes af partikulær-

kassen; men summen blev stadig noget overskredet, så

det antages, at der til industriens fremme i det hele er

anvendt c. 450000 rd. ^), foruden hvad finanserne mistede

ved toldbegunstigelserne, og køberne ved oftest at få

slettere varer fra de indenlandske fabriker, end de fik

fra de udenlandske. Om end adskillige af de oprettede

fabriker fik et længere liv og til dels have dannet grund-

lag for den senere opståede industri, blev dog de fleste

snart igen nedlagte.

Opretholdelsen og udviklingen af disse fabriker måtte

blive en hovedsag for kommercekollegiet, og alt be-

roede her på at skaffe afsætning for deres varer, der

M Treschow, Danneskjold Samsøe, s. (i6.

-) Nathansen, s. 313.
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ikke altid vare så gode, som det kunde ønskes, hvorfor

publikum foretrak som hidtil at forsyne sig fra udlandet.

— Regeringens bestræbelse gik ud på at forhindre ind-

førsel af udenlandske varer, så snart den indenlandske

produktion var nogenledes i stand til at tilfredsstille for-

bruget, som det hedder i et af de talrige indførsels-

forbud: »Til vore rigers og landes flor og velstand lade

vi os være angelegen, penges udførsel herfra til fremmede

steder for sådanne varer, som udi vore egne lande kan

forarbejdes, så vidt muhgt at hindre og forekomme.«

Det var også ifølge denne grundsætning, der i året 1736

for at hæmme den i svang gående overdådighed udgaves

en forordning mod at bære juveler, samt guld
og sølv, udenlandske kniplinger og deslige.

Denne forordning er udstedt igennem det danske ka,n-

celh, hvor Holstein året i forvejen var blevet over-

sekretær; men den er vist nok bleven udarbejdet af

Danneskjold. I. Ros enkrands afgav også en er-

klæring over den; men han frarådede den stærkt, især

fordi han betragtede det, folk ejede i guld og pretiosa,

som en oplagt ejendom, der, når de trængte til den, let

kunde realiseres, medens den ved forbudet vilde tabe en

stor del af sin værdi. Men der toges intet hensyn til

hans råd. \)
— Forordningen søgte på en højst snedig

måde at benytte sig af folks forfængelighed. Den tillod

nemlig vel, at de sager, som iøvrigt skulde være for-

budne, måtte bæres i to år endnu: i den tid formentes

vel det brocherte silketøj m. m. at kunne opslides; men
på de kongelige fødsels- og galladage måtte selv i denne

tid ingen lade sig se dermed ved hove. Fremdeles var

det tilladt at benytte visse simplere silketøjer, men kun
for dem, der ikke vare i rangen, dog med undtagelse af

håndværksfolk og kælderfolk. Denne forordning har vel

') Mnemos. II, 284 ff.
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næppe ^ort enten gavn olier skade, men mere ind-

gribende var de foranslaltninger, der loges i året 1737.

Der udstedtes d. 19de Avg. en rådstueplakat, at det

var kongens villie. at den indenlandske industri skulde

fremmes, hvorfor de handlende tilholdtes at for-

syne sig med indenlandske varer. Fremdeles an-

lagdes der magasiner under egne kommissærer. Disse

skulde købe de udenlandske råstoffer, som fabrikerne

behøvede, overlade dem til disse til indkøbspris og ende-

lig købe de færdige varer og besørge disse solgt. Men
købmændene havde ingen lyst til at handle med maga-

sinerne, hvis varer de påstod vare slettere og dyrene

end de udenlandske. Under 26de Avgust 1737 blev det

derfor pålagt samtlige kongelige civile og mihtære be-

tjente at indbetale Vi o ^^ ^t års indtægt til general-

magasinet, for hvilket beløb de da efter IV2 års for-

løb kunde modtage varer. Denne foranstaltning vakte

naturligvis stor misfornøjelse. Klagerne over de af maga-

sinet leverede varer vedvarede, og det synes heller ikke.

at det har kunnet skaffe tilstrækkeligt oplag til at til-

fredsstille efterspørgslen, nu da de udenlandske varer

vare udelukkede fra markedet. I det mindste udtaler

kongen selv i et brev til Schulin af 1739 frygt i den

henseende. I året 1742 kasserer kongen noget foder-

lærred, der er anskaffet til arméen, fordi det ikke er

bedre end sækkelærred, og det er dog det mindste

en sådan gemen soldat kan have. at han bliver klædt

vel og godt«. Han giver pålæg om, >'at hvis fabrikerne

her ikke kunne skaffe det, skal det tages fra udlandet«.')

For at kunne garantere varernes godlied oprettedes den

Ilte JuU 1739 den såkaldte balle i København, hvor

hvert stykke klæde eller silke skulde undersøges af ed-

svorne mænd. og, når det fandtes godt. stemples, før

^) Breve til Numsen, Wolfs journal for politik 1815, I, s. 6.
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det overgik til magasinet og forhandledes. Fremdeles

udstedtes der under 16de Juni og 10de Novbr. 1741

fuldstændigt forbud mod indførelse af fremmed
klæde og silketøj, hvorhos købmændenes genstridig-

hed straffedes ved, at det tillodes magasinet ikke blot

som hidtil at udsælge en gros, men også en detail.
')

Endelig udstedtes den 4de Avgust 1742 en forordning,

der søgte at regulere forholdet mellem en gros og detail-

handlen m. m.

Vil man spørge om virkningen af alle disse

foranstaltninger til industriens fremme, kan

man til dels på Danmark anvende, hvad en opmærksom

iagttager, grev Lynar, i året 1738 siger om Sverrig.

Formålet har her været det samme som i Danmark, at

ophjælpe det af krigen hårdt medtagne land. Grev Lynar

siger herom: »For at opnå dette formål har man anlagt

fabriker rundt omkring: man har forbudt indførselen

næsten af alle udenlandske varer, man har udstedt for-

bud mod at bære guld og sølv, man har oprettet handels-

kompagnier for Indien og Levanten og i det hele op-

taget de foranstaltninger, hvorved andre lande have tjent

penge. Men fattigdommen og dyrtiden i landet, ind-

byggernes mangel på driftighed, savnet af råmateriale

for fabrikerne og bestyrernes uredelighed have bevirket,

at de fleste anlæg ikke have kunnet trives, men måtte

standses. Kompagnierne have beriget de fremmede, som

vare medlemmer af dem og enkelte andre deltagere på

landets og dets indbyggeres bekostning. Ved at ville

udrette for meget har man fordærvet det hele. Man
har forsømt agerdyrkningen, krediten, pengecirkulationen

og Sverrigs bedste rigdomskilde, jærnhandelen.- -) —
Disse ord finde vel ikke helt anvendelse på Danmark;

1) Mnemos. II, 193, 284, 132, 199; III. 46. Gebhardi 671 ff.

^) Des Gralen v. Lynars Staatsschriften 1, s. 90.
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ti banken var et vellykket foretagende, og det samme
gælder om det ostindiske handelskompagni. Men man
havde her som i Sverrig villet udvikle en industri, til

dels også en handel, for hvilken der manglede forud-

sætninger i landet, og hele bygningen måtte få samme
skæbne som alle de huse, der ere opførte på en usohd

grund: dertil kom, at det ikke var lykkedes at frem-

kalde bedre vilkår for landvæsnet, der dog var Danmarks
hovednæringsvej.

Som vi alt have set, falder over halvdelen af handels-

omsætningen på København, og det ligger i sagens

natur, at de foranstaltninger, der bleve trufne til

handelens, penge- og fabrikvæsnets fremme, især måtte

komme denne by til gode. — Efter branden 1728 havde

København c. 76000 indbyggere. ^) Uagtet nu hele

Klædebo kvarter og meget af de andre kvarterer, i

alt 1600—1700 huse og gårde, lå i aske. tiltog dog be-

folkningen i de følgende år. Der foregik en forandring

med bygningsmåden: medens hidtil reglen havde

været, at hver familie havde sit eget hus, opførtes der

nu »store dobbelte bygninger med 3 etager og kælder,

så der ofte, hvor der før boede en familie, nu bor 5—6<.

Det synes, efter magistratens sigende, at være gået, som

det ofte er gået siden, at trangen til husrum har frem-

kaldt en del bygningsspekulation, der blev bygget >for

lånte penge« i så stor en målestok, at huslejen faldt, og

mange lejligheder stode tomme. I året 1737 opgav

magistraten antallet af familier til 3663, hvoraf 462

vare komne til efter branden; befolkningen skulde altså

i disse år være steget med c. 19%.^). Kommunens

') J. Grundtvig, Meddel, fra rentekammerarkivet 1877, 143 opgiver

kun 54400; men denne beregning korrigeres af M. Kubin, Hist.

tidssk., 5te række III, 534.

^) Ved familier må formodentlig forstås dem, der svarede skat
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udgifter til indkvartering, renovation, lygte- og sprøjte-

skat, vægter- og vandpenge, beløb sig til 60475 rd..

altså næppe 1 rd. for hver indbygger, men magistraten

klagede over, at afgifterne vare meget trykkende, og

den gav et sørgeligt billede af byens økonomiske tilstand.

Borgernes tilstand, siger den, var slettere, end den

i mands minde vides at have været, derom vidnede de

mange falliter og de talrige tilfælde, hvor arvingerne

fragik arv og gæld ; af 10 dødsboer var der ikke et, som
kunde dække den afdødes gæld. — Fattigdommen kom
dels af ildebranden : de mange, som ruineredes ved den.

blev for det meste i byen og ernærede sig kummerligt,

og de nye tilflyttede vare næsten også alle fattige. —
Dertil kom så, at aUe næringsveje gik tilbage : handelen
havde hdt ved, at forbindelsen med Hamborg igen var

bleven åbnet, og ved at Ålborg og Kristiania havde

fået oplagsfrihed, og ved ophævelsen af en bestemmelse

om, at alle varer skulde hentes med undersåtternes egne

skibe fra første hånd. Der hørte næsten ingen andre

skibe hjemme i byen end de, som for i kompagniernes

tjeneste; 8—10 år tidligere havde der været 7 spanie-

farere, nu var der kun én tilbage. — Både i kræmmer-
og håndværker lavene var der flere medlemmer,

end der kunde ernære sig. Kræmmerne solgte næsten

aUe de varer, som håndværkerne skulde forfærdige; des-

uden skadedes begge parter ved de talrige auktioner

over insolvente dødsboer, hvor folk købte, hvad de

brugte, for spotpris. Der var en mængde kræmmere,
vintappere, fribryggere og frislagtere, som vare privi-

legerede til at drive næring uden at høre til lavene,

og endnu flere »bønhaser«, som drev ulovlig næring. —
Det er i en indberetning fra 1737, magistraten giver

gennem magistraten; der var 1758 i de 44 lav, 1905 udenfor

lavene.
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dette sørgelige billede af byens tilstand. ^) Det er muligt,

at den har set sagerne i for mørkt et lys, og overfor

regeringen har den sagtens heller ikke været utilbøjelig

til at gøre skyggerne stærke. Men i det hele har den

ret i, at byen var fattig og næringsvejene stillestående.

Det var erkendelsen heraf, der stadig drev regeringen

til nye forsøg på at bringe handel og industri på en

bedre fod, og om disse forsøg end for en stor del mis-

lykkedes, udrettedes der dog også noget ved dem.

Med hensyn til kræmmer- og håndværker-
lavene, da vedblev de at være grundlaget for den

lille industri ganske på samme måde som hidtil. ^) Den
politimyndighed, som lavet øvede over sine medlemmer,

kunde staten ikke undvære. Således befaledes det f. eks.

17.3-1, at stenhuggerne, som hidtil ikke havde havt noget

lav, skulde antages i murmesterlavet, eftersom der fandt

uordener sted mellem svendene, og dette onde eksempel

havde smittet andre håndværkere. — Når magistraten,

som ovenfor er omtalt, besværer sig over frimestrene,

sigtes der især til de privilegier, der vare givne de mih-

tære. ^) Disse fik i vort tidsrum en forøgelse; det viste

sig nemhg, at de afskedigede soldater, der løb om og

tiggede, var den værste hindring for fattigvæsnets ord-

ning, og kongen tillod derfor, at de med deres hustruer

måtte nedsætte sig, hvor de vilde i Danmark og drive

hvilken næring, de vilde; men de måtte ikke holde

svende og ikke associere sig (fdn. 29de Decbr. 1732).

Der er uden tvivl derved opstået en mængde små hånd-

værkere, som lavene have følt sig stærkt besværede af;

ti der udkom flere indskrænkninger i den her givne til-

ladelse; således den 24de Januar 1738, måske som en

1) Sæll. indlæg 1737, 25de Oktbr.

2) Holm, Enevældens indre historie I, 260 f.

3) Holm, anf. sted 263.
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følge af magistratens ovenfor nævnte indstilling; Kongen

erklærede, at denne tilladelse kun måtte benyttes af

dem, der havde været 14 år i tjenesten, eller som af-

skedigedes for svagheds skyld. — I året 1739 ordnedes

lavenes forhold, efter at der var nedsat en kommission

til at undersøge dem; både bestemtes deres rettigheder,

og de ugrundede fordringer, de stillede, afvistes. ^) —
Også de gamle skikke, der knyttede sig til lavene, vare

genstand for regeringens overvejelse, således især snedker-

svendenes såkaldte behøvling. Denne tåbelige og halv

barbariske skik havde Christian V. en tid forbudt, men
var bleven nødt til atter at tillade den, da ubehøvlede

danske svende ikke kunde få arbejde i Tyskland, lige-

som fremmede svende heller ikke vilde tjene hos ube-

høvlede mestre. ^) Nu var det af religiøse grunde, den

gamle skik søgtes forandret. Præsten Rohn ved Petri

kirke klagede over det syndige væsen, der ved den

lejlighed dreves med efterligning af prædiken m. m., og

der førtes 1737—38 lange forhandlinger derom, der

endte med, at kirkekollegiet tilrådede, at behøvlingen

skulde beholdes, så længe den ikke var afskaffet i Tysk-

land; men magistraten skulde udarbejde et nyt regle-

ment for den og afskaffe, hvad der kunde være an-

stødeligt; der måtte ingen harlekin optræde osv. ^)

Det var ikke blot de private huse, der bleve

genopbyggede; men der arbejdedes også med stor

kraft på opførelsen af de offentlige bygninger
i København. Frue, Trinitatis og Helliggejst

kirke samt universitetets hovedbygning vare

færdige 1738, waisenhuset allerede 1734; desuden

byggedes prinsens palæ, søetatens tøjhus m. m.,

•) Reskr. 28de April 1739.

*) Holm, Enevældens indre historie I, 264.

S) Sæll. indlæg 1737 og 1738 fl. st.
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foruden at der i 7 år arbejdedes med stor kraft på

Kristiansborgs opførelse. — Med hensyn til de pri-

vate bygninger, da viste det sig straks efter branden,

at ikke blot ejerne havde lidt tab, men også en

stor mængde prioritetshavere havde al udsigt til at

miste deres penge. Branden havde lagt klart for dagen,

at penge, der vare anbragte i købstadsbygninger, stod

usikkert, og ikke blot var det vanskeligt for dem, der

\'ilde genopføre deres huse, at skaffe penge tillåns;

men mange, der havde prioriteter i de huse, der endnu

stod, opsagde disse for at anbringe dem paa en sikrere

måde. Kongen opfordrede derfor ved en skrivelse af

26de Januar 1731 til at oprette en brandkasse, og

denne havde to år efter over 700 interessenter. Ved

indtrædelsen betaltes et indskud af Vo pGt. af forsikrings-

summen; den årlige præmie var V4 pCt. Magistraten

indestod for kassens kapitaler. Lignende brandkasser

oprettedes også i adskillige provinsbyer. Herved kunde

altså enhver sikre sig imod, at ildebrand blev en så øde-

læggende ulykke, som den tidligere havde været. — Men

lige så vigtigt var det om muligt at forhindre, at ilde-

brande antog et sådant omfang som i 1728. Men hvad

der i den henseende udrettedes var ikke stort. Brand-

forordningen af 19de Novbr. 1734 søgte at skaffe

rigeligere tilførsel af vand ved at påbyde, at herefter

ikke blot bryggere, bagere og slagtere, men også møllere

og vognmænd skulde være pligtige til at køre vand til

brandstedet, ligesom der skulde anbringes øser i de kar,

der under ildebrand skulde sættes udenfor husdørene.

Den forbød, hvad der nu fandt sted ved enhver ilde-

brand, at så vel militære som civile standspersoner

mødte til fods og til hest i sådan mængde, at de hin-

drede brandfolkene fra at komme til, og oven i kjøbet

konfunderede dem »ved selvtagen kommando og autoritet,

ja endog vel som oftest ved håndgerning, så som for-
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medelst stokkeprygl og slag«. Det er et ejendommeligt

billede, dette forbud giver os af, hvorledes det er gået

til ved en ildebrand i København. — Men den værste

fare kom endnu bestandig fra de mange bræddeskur

med stråtage, der fandtes i gårdene, ligesom af brædde-

klædte, tjærede gavle og andet træværk. Det blev nu

forbudt at opføre sådant mere: det, der var opført,

måtte ikke sættes i stand oftere, men når det forfaldt,

skulde det erstattes af mur eller bindingsværk. Dette

pålæg kom i ethvert tilfælde for sent; ti netop skurene

havde lettest og hurtigst kunnet opføres efter branden,

og det er næppe bleven overholdt. Bindingsværket var

endnu tilladt, og der måtte en stor ildebrand til endnu,

før København blev en by af grundmurede huse. — Men

det må også tages i betragtning, at der var så megen

vanskelighed ved at få byen genopbygget, at man ikke

har turdet gøre denne endnu større ved en streng

byggelov.

Hvad de andre købstæder angår, er der ikke

stort at sige om dem, undtagen at de fristede en tarve-

lig tilværelse, dels ved at dyrke den jord, der lå til dem.

dels ved bondehandel, der på grund af bøndernes fattig-

dom var af ringe omfang og tilmed vanskelig, da det

var en mislig sag at give kredit. I året 1736 ind-

hentedes der fra købstæderne så vel som fra landet ind-

beretninger til brug for kommercekollegiet. ^) De give

ikke noget højt begreb om borgernes vindskibehghed

eller om magistraternes blik for. hvorledes byerne kunde

ophjælpes. I Helsingør ejede borgerne nogle småskibe,

i Roskilde ingen, fra Næstved klages over, at havnen

ved Karrebæk er ubrugelig, da bulværkerne ere forfaldne.

1) C. E. Secher, Danmark i ældre og nyere tid II, s. 61, 137, 229,

241, 302, 579, angiver hovedindholdet af disse for nogle sælland-

ske byer, Odense og Århus.
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Odense var i tilbagegang. Fra Århus hed det. at i

gamle dage havde der været 20 kramboder, nu var der

kun 5; havnen var opfyldt af dynd; der havde tidligere

været en del større skibe, der hørte hjemme i byen;

men nu ejede den kun 53 småskibe, der for på Norge

og København. Alle vegne ønsker man, at der skal ta-

ges forholdsregler mod landhandlere, bissekræmmere,

jydske hosekræmmere. Jøder, humleførere og fuskere i

håndværkerne; men lige så enige, som lavene vare over

for disse, lige så uenige vare de indbyrdes.

Fattigvæsnet havde 1708 fået en ny ordning, der

tilsigtede at afskaffe betleriet og bestemte en halv fri-

villig, halv tvungen fattigskat ^). Forordningen var bleven

efterfulgt af mange udfyldende reskripter, men den var

bleven modtaget med uvillie både af dem, der skulde

yde fattigskatten, og af de fattige. Der var desuden i de

ulykkelige økonomiske forhold en grund, der bestandig

fremkaldte større fattigdom, og både i byerne, men dog

især på landet, var betleriet endnu en stor plage.

Straks efter kongens regeringstiltrædelse blev der tænkt

på at træffe forholdsregler mod det; biskop Worm ind-

gav 1731 et forslag til et reskript i denne retning. I

indledningen beskriver han, hvorledes dette land plages

frem for en stor del andre af omløbende betlere. Selv

i København kan man ikke gå ud uden at blive om-

ringet af dem, og langt værre er det på landet. På

alle veje overløbe de rejsende folk, ligesom de trænge

ind i husene, og hvor man nægter at give dem no-

get, true de med brand og ulykke. Han tilskriver dem,

at der i de sidste 6—7 år er sket indbrud i over 100

kirker på Sælland. De fattige bønder, der ikke have

penge, må give dem fødevarer, ofte til de selv lide man-
gel, og hvad de på denne måde sammentigge, sælge de

siden for spotpris. Det er ikke sjældent, at omløbere

^) Holm, Enevældens indre historie I, 334 f.
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lægge sig ind hos præster og proprietærer, og disse

kunne kun blive af med dem ved at køre dem anden-

steds hen. Ved en optælling, der foretoges i København

1731, var der 2901 betlere, men det næste år 3977; men
den store forskel på disse tal fremkom dog ved, at op-

tællingerne foretoges på forskellig måde; den sidste

har formodentlig været den fuldstændigste ^). — For-
ordningen om betleri kom ud den 6. Oktober 1731;

den går dels ud på at hindre udlændinge i at komme
ind i landet, dels at pålægge hvert sogn at sørge for

sine fattige, der, når de løbe andensteds hen, skulle

hjemsendes : det tidligere påbud om opførelse af fattig-

huse indskærpes; hjemløse vagabonder skulle afleveres

i spindehuset eller på den nærmeste fæstning. — Men
hermed var vanskeligheden ikke afhjulpen; det skete,

når underøvrighederne afleverede indfangne betlere til

amtmændene, at disse ikke kunde blive af med dem noget

sted og derfor måtte lade dem gå igen. I København

blev det derfor pålagt direktionen for fattigvæsnet fore-

løbig at modtage dem, indtil anden anstalt kunde blive

truffen. Men dette gjaldt kun civile betlere, og der var

en anden klasse, der var endnu værre, og som »uhør-

ligen« plagede almuen, nemlig de afskedigede sol-

dater. Allerede 1731 udtalte direktørerne for fattig-

væsnet, at hvis der ikke sørgedes for dem, vidste de

ikke, hvad udgang det vilde få med de fattiges forplej-

ning 2). Det bestemtes senere, at de militære kasser

skulde sørge for alle militære fattige med hustruer og

børn, forudsat at de ikke i to år efter deres afskedigelse

havde drevet borgerlig næring. Men ulemperne vare

ikke hermed afhjulpne, og endnu de følgende år arbejde-

des der på at bringe en fastere ordning til veje. Dette

') Sæll. indlæg 6. Okt. 1731 og 10. Febr. 1733.

•-) Sæll. indlæg 1732, 8. Febr. og 28. Marts.
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skete efter forslag af Sællands stiftsøvrighed og direk-

tionen for de fattiges væsen ^) ved et reskript af 5.

Februar 17 34, der først kun gjaldt for Sælland, men
siden udvidedes til at gælde for hele landet. Her op-

hævedes vel frivilligheden af fattigskatten ikke ganske,

men den indskrænkedes til det mindst mulige; ti vel

kunde man endnu selv sætte sit bidrag, men det skulde

være af en passende størrelse, kunde inddrives ved ud-

pantning, og magistraten i byerne skulde ansætte dem,

der ikke selv vilde gøre det. På landet skulde der ikke,

som forordningen af 1708 havde bestemt, være både

sogne- og herredskasser, men kun de sidste; til disse

skulde der gives 4 sk. årligt af hver gård, 1 sk. af hver

husmand, 2 sk. af hver karl, der havde fuld løn osv.

Proprietærer kunde ansætte sig selv. men vilde de intet

godvilligt give, skulde bidragene bestemmes at stifts-

øvrigheden. Herredskassen skulde bestyres af provsten

og amtsforvalteren, eller amts- eller regimentsskriveren,

ikke af herredsfogderne. som det var bestemt i anordnin-

gen; ti disse »ere ikke alle af det begreb, at de det fat-

tiges væsen med frugt kunne forestå, eller af den veder-

hæftighed, af dem de fattiges almissers indkrævelse med
sikkerhed kan betros '. Betlere skulle i købstæderne

sættes på vand og brød, på landet 1 å 2 dage i gabe-

stokken. Det bestemmes derhos atter, at de fattige på
landet skulle gå på omgang og arbejde for den bonde,

der føder dem, medens herredskasserne især skulde

sørge for at skaffe dem klæder. Det er først ved dette

reskript, at det begynder at blive alvor med gennem-

førelsen af anordningen af 1708, der nu nogenlunde var

renset for de ubestemte og uiværksættelige bestemmelser,

den indeholdt. Men man var nu godt inde på den vej,

1) Sæll. indl. 10. Febr. 1733 og o. Febr. 1784. hvor stiftøvrig-

hedens skrivelse 11. Juli 1733 findes.
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der måtte føre til en adskillelse mellem fattigvæsnet og

godgørenheden. At dette også er bleven følt, kan ses

af, at prinsesse Sofie Hedevig følte sig krænket, da

hun, en måned efter at dette reskript var udkommet,

blev opfordret til at sætte sig selv i fattigskat. Dette

vil hun ikke; ti hun kan ikke sætte sig en takst for

kærlighedsgerninger, da hun gerne vil give til andre,

som Gud giver hende selv. Er dette ikke nok, må fattig-

kommisionen ansætte hende, og hendes forvalter skal da

betale ^). Københavns borgere kunde heller ikke vænne

sig til ikke at give almisse ved dørene, uagtet en plakat

af 15. Decbr. 1739 truede dem, som gjorde sig skyldige

deri, med en mulkt af 2 rd. Det er den gammeldags an-

skuelse, der kun tænker på at yde de fattige en hjælp,

som kæmper med den nye, der tillige vil selve fattigdom-

men til livs.

Samtidig med, at man således tænkte på at befri

landet fra betlere, søgte man også at anvende disse til

arbejde. Derfor oprettedes 1733 det såkaldte rasp hu s

i København: det fik det næste år eneret paa tilbered-

ning af og handel med farvetræ, og det stod under be-

styrelse af direktionen for de fattiges væsen; men alle-

rede 1736 måtte denne indberette, at den ikke kunde

skaffe afsætning på det forfærdigede produkt. Året i

forvejen havde den søgt om tilladelse til at oprette et

lotteri; denne var dog bleven nægtet, da en sådan til-

ladelse netop var bleven givet direktionen for Herlufs-

holm skole, og vel var det blevet denne pålagt at af-

give 1500 rd. af udbyttet til rasphuset; men dette beløb

havde ikke kunnet dække underbalancen; fattigkassen

havde desuden sat hen ved 1000 rd. til, og direktionen

søgte og fik derfor tilladelse til at overlade bygningen til

en sejlmager, som grev Danneskjold havde antaget for

') Brasch, Vemmetofte II 198.
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marinen. Heller ikke denne plan blev udført, men rasp-

huset blev solgt til benyttelse for et uldspinderi'). Det

omtalte lotteri blev da afholdt til fordel for børne-

huset, der nu måtte optage de tiggere, der anholdtes i

København. Det havde 4 trækninger med gevinster til

et beløb af c. 70000 rd., og indtægten var beregnet, når

alle lodder solgtes, at skulle blive c. 43000 rd. ^). — I

det mindste i København arbejdedes der nu med kraft

på at standse tiggeriet; i de 5 år 1734—1738 an-

holdtes der ikke mindre end 1800 tiggere, af hvilke 1350

vare udtjente soldater, og de mange »disputer og expli-

kationer« mellem det civile og det militære fattigvæsen

var den værste hindring for gennemførelsen af anord-

ningerne. Der klagedes også over de mange »fornemme

betlere«, som gik om i husene med tiggerbreve; da de

ikke vare kendelige på klæderne, kunde stodderfogederne

ikke anholde dem, og befolkningen var ikke til at be-

væge til at gøre det selv^).

Ikke bedre gik det med børnehuset, der dels

skulde, som navnet viser, være en opdragelsesanstalt for

forsømte børn, dels en straffeanstalt; men nu blev det

tillige en arbejdsanstalt for løsgængere. Der indsattes

så mange mennesker i det, at der lå 3—4 i én seng,

og fattigdirektionen nærede frygt for, at der vilde udvikle

sig smitsomme sygdomme ; da de fleste desuden ikke

duede til arbejde, kunde de til anstalten henlagte midler

ikke slå til; i året 1740 havde den en underbalance af

1764 rd., og denne må være vokset stærkt i de følgende

år; ti 1746 pålagdes det slavekassen at udbetale børne-

huset 12000 rd.-^). — Men hvor mange tiggere der end

1) Sæll. tegn. 1735 nr. 298, indlæg 1736, 28. Marts, 1739, 9. Juli.

2) Sæll. indlæg 1737, 25. Jan.

S) Smstds. 1739, 6. Novbr.

*) Smstds. 18. Febr. 1746.
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således anbragtes, blev der dog al tid nok tilbage. I

året 1741 pålagde kongen selv Holstein at skrive til

stiftamtmand Gersdorf om det store antal, der fandtes i

Københavns amt. Direktionen skød som sædvanligt skyl-

den på de militære tiggere; af disse var der i tre måne-

der optaget 1704 i København, og når de afleveredes til

det militære arbejdshus på ladegården, lod man dem
der løbe igen den næste dag, hvis de ikke vare arbejds-

føre. — For landets vedkommende erklæredes det, at

det i forsommeren — erklæringen er aff"attet d. 6. Juni

— er mnuligt at forhindre tiggeriet: »i denne tid, i hvil-

ken bønderne for største delen ikke har brød til deres

egen mund, og vide ikke, hvor sommerføden skal fås

til deres hus, og de aller fleste husmænd må betle, efter

at de byder sig frem at arbejde for den blotte kost og

kan ikke få det, tør man ikke en gang urgere på betle-

res opbringning og fremsendelse tfl tugthusene, før end

bonden af jordens grøde får noget tfl sin egen føde og

at give de fattige; ti der vflde da blive flere henbragte

i én måned, end Møens tugthus enten kan rumme efler

underholde, så vi anse denne tid ret for fatal for de

fattiges anstalter på landet, indtfl grøden kommer i hu-

sene, at vi da igen kan urgere anstalternes exekution,

som vi nu må tie med .
- - Altså ikke et enkelt år, men

hvert forår og sommer var en stor del af landbefolknin-

gen arbejdsløs og henvist til at ernære sig ved at tigge;

det er næppe muligt at give et sørgeligere biflede af

landalmuens tflstand, end det, som direktionen for fattig-

væsnet her tegner. -Kongen har erkendt, at der måtte

anvendes større midler på fattigvæsnet; ti han tiUagde

dette de såkaldte 6te og 10de penge af de i Danmark
og Norge erhvervede kapitaler *). Men fattigvæsnet ved-

') Sæll. indlæg 21. og 28. .Juli 1741. Den omtalte forestilling er

underskrevet af Gersdorf, Hcrsleb, E. Rasmussen, Friis, E. Pon-

toppidan.

1 . Koch: Kong Christian VI. 7
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blev næsten at være fattigere end de fattige, det skulde

understøtte: det overfyldte børnehus havde en under-

balance af 3—4000 rd. årlig. Ved det såkaldte konvent-

hus blev der 1736 uddelt hjælp til 1157 personer, men
1745 til 2047, og dertil kom, at især de frivillige bidrag

al tid havde været små og bestandig blev mindre; det

højeste var biskop Herslebs, 26 rd. om året; men direk-

tionen har affattet en lang liste over de standspersoner,

der intet vilde give; mellem dem var en mand, der stod

kongen så nær som hertugen af Wurtemberg og en så

rig mand som C. Plessen. Fattigvæsnet havde 1745 en

gæld af 14000 rd., som kongen måtte gøre udvej til at

betale; men det lykkedes ikke at skaffe det tilstrækkelige

regelmæssige indtægter *).

De manufaktur- og tugthuse, der oprettedes på

Møen og i Viborg, stode ligeledes under direktionen for

de fattiges væsen og skulde ligesom børnehuset og den

militære arbejdsanstalt på ladegården optage arbejdsdygtige

tiggere. Men også her manglede pengemidlerne. Et

tugthus, der skulde have været oprettet i Sælland, måtte

opgives, uagtet der blev anstillet en kollekt i kirkerne til

hjælp ved tugthusenes indretning. Da så de to vare i gang,

kunde man ikke få solgt de varer, fangerne forfærdigede.

I Stege prøvede man uden resultat at holde auktion over

dem; de måtte da føres til København, og det er vel et

spørgsmål, om de der blev solgt. I det hele vare di-

rektørerne for de fattiges væsen plagede menne-

sker. I befolkningen mødte de kun modstand; de vel-

havende vilde ikke give fattigskat, medens de under-

støttede alle slags tiggende dagdrivere; den lavere be-

folkning betragtede bettelfogederne som sine fjender,

hvem den efter omstændighederne udskældte eller pryg-

1) Sæll. indl. 1745, 10. April.
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lede, og'^samtidig førtes der fra alle sider, og ikke mindst

af kongen selv klage over betleriet; der er heller næppe
eksempler på, at andre have skrevet til kongen i en så

irriteret tone som den, der går igennem fattigdirektio-

nens skrivelser. De klage over, at der ikke bliver agtet

på deres forslag, at børnehuset fyldes af mennesker, der

sendes til det efter kongens befaling, at det ikke til-

strækkelig skarpt pålægges de militære autoriteter at

sørge for dens fattige. Grunden til, at ondet kun ufuld-

komment kunde afhjælpes, var dels de afskedigede sol-

dater, dels den store fattigdom mellem bønderne. Når
disse sattes fra gårdene eller måtte forlade dem, var

tiggeriet deres tilflugt.

Christian VI. 's regering har fra begyndelsen af havt

sin opmærksomhed henvendt på at forbedre retsplejen.

Tilliden til domstolene var stærkt rokket; der var en stor

lyst hos befolkningen til at føre retssager selv om de

ubetydeligste ting; men ved siden af opstod den mening,

at domstolene lod sig påvirke af mange andre hensyn

end sagernes retfærdighed. — Straks efter at Ro s en-

kran ds havde overtaget direktionen af det danske kan-

celli, udstedtes der en ordre til dette om, at der herefter

hver uge skulde holdes et kancellikollegium, hvor

alle de højere embedsmænd i kancelliet skulde forsamles

og overveje de sager, som skulde indstilles til konseillet.

Kollegiet skulde især se derhen, •>at det, som kunde
fordunkle retten og sagernes sande gang uden
nogen persons anseelse eller hensigt til skænk,
gave, venskab eller had klarligen bliver op-
lyst«^).

Hvad selve domstolene angår, da kom det især

an på at befæste tilliden til højesteret. Dens dom-

M Reskr. 11. Decbr. 1730.

7*
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meres forhold var også bleven dragen ind under den ofte

omtalte geheime kommissions undersøgelser, og hvad

der kom for dagen var »sørgehge blade i højesterets

historie« '). Der forlyder dog ikke det mindste, der

kunde vække mistanke om bestikkelighed hos retten i

Christian VI. 's tid; men den var, enten det nu var på
grund af sendrægtighed, eller fordi sagerne vare så talrige,

at de ikke kunde overkommes, kommen således tilbage,

og sagerne opdyngedes i en sådan grad, at det næsten

kunde siges, at retsplejen var standset. Det nyttede kun

lidt, at kongen, den første gang han indkaldte højesteret,

pålagde den at fremskynde behandlingen, og man greb

da til 1731 at nedsætte kommissioner; disse skulde

afsige dom i de mindre betydelige af de opdyngede

sager. Der kunde fra disse kommissioner appelleres til

selve retten; men den, der havde gjort dette, og så

tabte sin sag, straffedes for unødig trætte. At dette

skridt har været nødvendigt, kan ses af, at det ikke var

færre end 264 sager, der straks afgaves til kom-

missionerne, som bestod flere år igennem; endnu 1734

henvistes der 129 sager til dem, og 1742 måtte det for

at undgå den tidsspilde, som parternes unødvendige vidt-

løftighed forvoldte, bestemmes, at kun i de vidtløftigere

sager skulde der procederes mundtligt, men i øvrigt

skulde der indgives skriftlige indlæg. 2)

En hovedgrund til denne opdyngen af sager i højeste-

ret var, at hele den lavere retspleje var i så

.slette hænder som vel muligt; det er andensteds anført,

at kongen i en af anordningerne om fattigvæsnet lige-

frem udtaler, at mange herredsfogeder og birkedommere

hveiken vare af det begreb eller af den redelighed, at

1) C. Bruun, Rostgaard 331 f.

2) Sæll. indl. 21dc April 1742.
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de fattiges penge kunde betros dem, og da de juridiske

examiner oprettedes ved anordning af lode Februar 1 736.

var det for med tiden at råde bod derpå. Det var de

to juridiske professorer, A. Højer og C. Bagger, der

affattede denne anordning, og i den skrivelse, hvorved

kongen pålagde dem dette, udtales det, at han med
største mishag anser den ynkelige tilstand, hvori justitien

ved så mangfoldige ukyndige og ubekvemme, tildels og

derhos uretvise og onde enten procuratores eller dommere

og andre justitsbetjente er sat, i det sådanne mennesker

ej alene ophidse andre enfoldige undersåtter til unyttige

processer, men endog af uvidenhed og iblandt ondskab

forkert anlægge eller i andre måder således fordærve de

dem anbetroede sager, at de siden ej alene må gå fra

en instans til en anden og til sidst ind for højesteret,

men det, som således er forset, oftest ej mere står at

redressere, hvorover ej alene processernes mængde for

højesteret må blive så umådelig stor, at de ej i et år

kunne afgøres, men fornemmehg undersåtterne udarmes,

og landet opfyldes med mangfoldige uretfærdigheder,

falskheder, urigtige eder, samt andre dermed kon-

nekterede Gud fortørnende synder og et uendeligt had

mellem undersåtterne indbyrdes. ')
— De større fordringer,

der nu skulde gøres til retsbetjentenes kundskaber, kunde

naturlig\ås kun langsomt bøde på de ulemper, kongen

betegner med så stærke ord; men samtidig forsøgtes det

at lægge bånd på processygen ved en forordning mod
dem, der volde unødig trætte (temere litigantes samt

uretvise dommere og prokuratorer, 2.3de December 1735)

— Også præsternes processyge søgtes hemmet der-

ved, at det pålagdes dem at møde selv for provste-

retterne, da det var bleven almindeligt, at de lode møde
ved prokuratorer, der kun trak sagerne ud og forhindrede

') Sæll. indlæg 1736, 10de Febr.
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forlig, i det de undskyldte sig med, at de manglede fuld-

magt til at gå ind på sådant. ^)

Med landstingene stod det heller ikke godt til.

Da A. Højer var bleven generalprokurør, tilskrev han

kongen, at især Jyllands landsting var så ofte af højeste-

ret bleven mulkteret til justitskassen, at publikum der-

over havde fattet sære tanker. Han påpeger fejl i den

måde, hvorpå sagerne bleve behandlede, og som kunde

bevirke, at dommene bleve ubillige; men han antyder

tillige, at der kunde være »større og uforsvarligere fejl,

som publikum måske blot af soup<?on formener her-

under«. Efter Højers forslag fik han og justitiarius

Sechmann ved højesteret det hverv at indhente op-

lysninger om justitiens administration. 2) Efter deres

forslag udkom der under 23de Januar 1739 et re-

skript, der stræbte at rette fejlene og især at drage om-

sorg for, at panteregistrene holdtes i orden. Det er be-

tydehge fremskridt med hensyn til en bedre retspleje,

der således ere skete i Christian VI. 's tid. Derimod er

det vel tvivlsomt, hvad der opnåedes ved en anden for-

anstaltning i samme retning, nemlig anordningen om
landfiskaler af 30te Avgust 1737. Kongen, siges der

i indledningen, havde bragt i erfaring, at loven og an-

ordningerne ikke efterlevedes med den hørsommelighed,

som ske burde. Han havde derfor besluttet at ansætte

nogle fiskaler i hvert stift, hvortil de duehgste pro-

kuratorer kunde vælges. Disse skulde efter omstændig-

hederne for øvrigheden eller kollegierne anmelde alle

lovovertrædelser, der kom til deres kundskab, enten

sådanne blev begåede af øvrigheden eller andre under-

såtter. Men de skulde iagttage den strengeste hemme-

lighed og måtte ikke sigte eller stævne nogen, før end

1) Eeskr. 29de Avg. 1738.

2) Sæll. indlæg 1737, 10de Maj.
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flet blev befalet dem. Rosenkrands frarådede med

rette at organisere et sådant officielt spioneri^): men
anordningen, der ligesom de forud nævnte foranstaltninger

retsplejen angående skyldes Højer-), har sikkert særligt

tiltalt kongen, der holdt af underhånden at komme efter,

hvad han troede, man officielt holdt skjult for ham. —
Landfiskalernes årlige indberetninger vise, hvilke

lovovertrædelser de især have klaget over. Det er land-

prang, ulovligt krohold og brændevinsbrænden, sabbats-

og luxuslovens overtrædelser, vejenes slette tilstand,

gamle onde sædvaner hos almuen, f. eks. med St. Hans

blus og urters opsætten, riden sommer i by, julestuer,

liere dages bryllup med dans. De have ført en del

kontrol med præsterne, både når disse levede uværdigt,

og når de toge ukonfirmerede til alters o. desl. Der-

imod synes de ikke at have vovet sig i lag med gods-

ejere eller højere embedsmænd. Dog angav fiskalen P.

Bredal i Helsingør 1745 Fr. Rostgaard for connivence

med sit godses bønder, ej alene med sommer i by riden,

men endog med gilder og yppigheder på søn- og helHg-

dage.'< Sagen kom for konseillet; men dette resolverede,

at derpå var ej at reflektere. ^)

Det står i en stærk modstrid til kongens bestræbelser

for at befæste den rokkede tillid til retsplejen, når vi se,

at han har tilladt sig, hvad der vist nok er enestående

i hele suverænitetstiden, i sit konseil at kassere en

højesteretsdom. Det er en af de vilkårligheder, af

hvilke man møder adskillige under denne konges re-

gering, og den har så stor betydning, at den vel fortjener

nærmere omtale. — I året 1739 skulde sællands stift-

amtmand, baron N. Gersdorf, afsige dom i en politi-

') Mnemos. II, .s 279 f.

-) Smstds. lil, brevet nr. 73.

^) Kanc.'s aflevering, skab 8, 1. Indberetninger fra landfiskalernc.
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sag fra Helsingør. De anklagedes sag var her ført af

Fr. With, der havde konstitution som prokurator ved

højesteret, og da stiftamtmanden mente, at denne havde

forsømt sin pligt ved ikke for ham at anmelde sin bo-

pæl og forevise sin konstitution, tilførte han dommen.
at With ikke måtte procedere, før han havde fået konge-

hg bevilling dertil. Da denne kendelse skulde publiceres,

lod borgermesteren With ved to vægtere afhente til

rådstuen. Uagtet With androg derpå, nægtede Gersdorf

at forandre sin kendelse, og sagen indstævnedes for

højesteret, for hvilken Gersdorf som sædvanlig ved et

kongebrev tilpligtedes at stande til rette. — Her for-

langte han sagen afvist, da han formente, at han kun

havde afgivet en resolution som kongens embedsmand,

og hvis With følte sig forurettet ved denne, måtte han

klage til kongen, der da, om han fandt det rigtigt, kunde

henvise sagen til afgørelse ved lands lov og ret. •— Men
herpå vilde retten ikke gå ind: assessorerne bleve ilde

stemte mod Gersdorf, fordi hans fuldmægtig, der førte

sagen, brugte prokuratorkneb ^), og desuden formente

retten, at her efter den hele måde, hvorpå kendelsen

var afgivet, utvivlsomt forelå en dom, som kunde ind-

^) Han forlangte, endnu inden proceduren fandt sted, at modpartens

sagfører, Lowsen, skulde aflægge juramentum credulitatis, hvilket

var en grov fornærmelse mod denne, hvorfor også retten afviste

fordringen; den var ikke bleven stillet i højesteret siden 1700.

Men desuden var Gersdorfs indlæg ikke affattet summarisk,

simpelt og klart på den i Danmark efter loven brugelige måde,

men mere efter den liolstenske måde multipliceret med mange

konfuse og dertil ej hørende ting, hvorfor der også i det er ligu

så mange ignorationes elenchi og inistagelser af sagens rette

ijvæstion, som der er periodi. — Lowsen måtte siden gøre Gers-

dorf en undskyldning for de mod ham under proceduren brugte

expressioner, uagtet justitiarius Sechmann mente, at disse dels

måtte undskyldes ved den fornærmelse, der var tilføjet ham, dels

kun vare rettede mod Gersdorfs fuldmægtig, Holst.



Kasseret højesteretsdom. 105

ankes for og påkendes ved højesteret, og hvad reahteten

angik, var det tvivlsomt, om en højesteretsprokm^ator

var pligtig til at gøre anmeldelse for stiftamtmanden^);

men om så var. var det derom handlende reskript ikke

lovlig bekendtgjort for With. og om dette end havde

fundet sted, så havde han i den omtvistede politisag

intet at bestille og burde deri meget mindre dømmes

fra sit embede, så meget mindre, som han hverken var

stævnet eller indkaldt. — Det er øjensynligt af de af-

givne vota, at assessorerne have følt sig oprørt over

stiftamtmandens adfærd ; han blev dømt til at betale With

en skadeserstatning af 200 rd. ; men flere af rettens

medlemmer havde stemt for at sætte summen højere. —
Det lykkedes imidlertid Gersdorf at få kongen til først

at opsætte dommens fuldbyrdelse og siden helt at op-

hæve den, uagtet rettens justitiarius, justitsråd Sech-

mann. i en i en værdig tone skrevet forestilhng alvor-

ligt advarede mod et sådant skridt. Han fralagde retten

al tendens til at drage uvedkommende sager ind under

sig. og han bad kongen overveje. '>af hvor farlig følge

og hvor ondt eksempel det vilde være, om det blev

nogen af Eders kongelige maj. 's undersåtter tilladt at

appellere fra højesteretsdomme til revision i det konge-

hge konseil, efterdi, hvad én blev tilladt, det kunde den

anden påstå som sin rettighed, så som justitiens løb

indrettes efter almindelige regler. Jeg vil ej tale om, den

liden anseelse, hvori højesteret endnu er, vilde forsvinde

. . .: det er vist, at al sikkerhed vilde forgå, og ingen

kunde endog efter de stærkeste adkomster med tryghed

besidde sit gods. Måtte det allernådigst behage Ds. maj.

^) Dette i)ålæg var nemlig kun givet, for at stiftamtmanden kunde

finde sagførerne, når det skulde palægges dem at føre delikvent-

sager, og et sådant pålæg kunde han ikke give en højesterets-

sagfører.
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at lægge i den ene vægtskål tvende rigers undersåtters

almindelige tryghed, og i den anden 200 rd., som ge-

heimeråd Gersdorf er ved højesteret tilfunden at betale

prokurator Fr. Friis « . — Men alle forestillinger vare for-

gæves. I konseillets møde d. 30te September 1740 re-

solveredes der: »Denne sag er højesteret uvedkommende,

hvorfor dommen ophæves. « — Kongen har vel tænkt sig,

at han her værnede om sin og embedsmændenes myndig-

hed; men der er næppe spørgsmål om, at han jo har

antaget sig en uretfærdig sag og end yderligere rokket

tiUiden til domstolene. ^)

IV.

Universitetet. Videnskabelighed. Skolevæsenet.

Den store ildebrand 1728 havde fortæret alle uni-

versitetets bygninger, kirkerne, professorgårdene;

kun konsistoriebygningen og en del af regensen,,

deriblandt kirken, stod tilbage. Endnu mere uop-

rettehgt var tabet af bibliotekerne og samlingerne.

Men dertil kom, at der havde været mange brøst ved

hele indretningen, og hele århundredet igennem

klages der bittert over professorernes ligegyldighed, for-

sømmelighed og egennytte. Allerede før branden, siger

Højer, vare professorerne ikke meget vante til at gøre

sig umage med læsning og kollegier. Nyerup meddeler

en klage fra 1707; efter et rygte skulde den være for-

fattet af V. Westen. Det siges her, at visse familier,

1) Sæll. indl. 1740, 7de Oktbr. — At sagen har gjort opsigt kan

ses af, at Charl. D. Biehl har kendt den. Hist. tidsskr. 3die

række IV, 180.
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isærWormerne og Bartholinerne, dannede et kot-

teri, der havde lagt beslag på stipendierne for deres børn

og slægtninge, der endog på vuggen indskreves til

disse. Nogen grund har der sikkert været til denne

klage, om det end har vist sig, at dens forfatter har

uret, når han beskylder professorerne for mishg omgang

med de til bibliotekerne henlagte midler og i det hele

for at forsømme disse ^). Da Frederik IV. i året 1724

nedsatte den geheime inkvisitionskommission,
inddroges også universitetets anliggender under denne,

og dronningen forlangte i begyndelsen af 1725, at den

nye oversekretær i kancelliet, medlem af kommissionen,

C. Møinichen, skulde afgive en erklæring angående

^akademiets højst nødvendige reformation.«

I denne udtaler han sig meget skarpt, både om stipendie-

bestyrelsen og om forelæsningerne. Det er næsten, som

man hørte Holberg tale, når det hedder: »Vore herrer

professorer beflitter dem intet på at lære ungdommen
det, som disse tiders fornødne videnskaber udfordrer,

men bliver ved den gamle dem for over 100 år siden

foreskrevne metode .... Her læres aldrig på vort akademi

noget, som kan opvække gemytterne til en ærekær am-

bition eller industri: de hører aldrig et ord om tidernes

eller fædrelandets historie, ingen politica eller moraha

bliver her nogensinde trakteret ; men en del skolemester-

gloser og sandelig det, børn burde vide, før end de kom
ud af skolerne, er det eneste, her handles af nogle få,

som læser; derfor nødes enhver ærekær fader, der vil

ikke lade sin søn blive til en pedant, at lade ham ud-

sendes til fremmede akademier og stæder.« ~ »Stu-

denterne«, hedder det videre, >du ikke til andet end til

at udskrive og recitere en postilleprædiken ; > der må ske

•) Mmerva, Juli 1776 og universitctsannalerne s. 212. — Korrek-

tionen i Matzen, universitetets retshistorie II, 244.
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en forandring; det er utilladeligt, som stipendierne for-

deles og uforsvarligt og skammeligt, som ungdommen
oplæres. <; — Det var påtænkt at nedsætte en kommission

bestående af Deichmann, S. Lintrup, lektor i Kri-

stiania. kancelliråd J. Rasch. Deichmans svigersøn, og

A. Højer til universitetets reorganisation. Møinichen

foreslog, at kronprinsens lærer, Schrøder, også skulde

tiltræde denne, men det hele blev ikke til noget ^). Da

U. A. Holstein var bleven afskediget, udnævntes der

ikke straks nogen ny universitetspa tron. Men da

professorerne under 8. Februar 1731 havde andraget på.

at dette måtte ske. blev I. Ro senkran ds udnævnt den

16. Marts ^), og det blev således ham. der kom til at

reorganisere universitetet. Kærlighed til videnskaberne

hørte til hans slægts traditioner, og det skyldes især

ham. biskop Worm og H. Gram, at det store arbejde

i kort tid blev udført, og at det virkelig lykkedes, ikke

blot at opføre de nye bygninger, men også i mange

retninger at fremkalde betydelig videnskabelig virksomhed.

Misfornøjelsen med universitetet, som det hidtil havde

været, og de dårlige udsigter for fremtiden havde imid-

lertid fremkaldt to nye planer, der i det mindste på

dette tidspunkt kun kunde virke forst\Trende, da alle

kræfter burde samles på oprettelsen af det københavnske

universitet. — Christen Lassen Tychonius, stifts-

provst i Viborg, havde 1729 indleveret til kongen et

for.slag om at oprette et universitet i denne by. og for-

slaget fandt ved allehånde rekommendationer temmelig

bifald'}. — Mere bryderi voldte dog uden tvivl grev

Zinsendorfs plan om at oprette et universitet i Sles-

vig. Zinsendorf var den gang i stor yndest ved hove.

') Danske samlinger III, 358.

^) Matzen, universitetets retshistorie I, 159.

3) N. M. Petersen, IV, s. 61 og 120. Højer, Friedericli IV, II, s 223.
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Og den mægtige og myndige grev Carl Plessen var hans

beskytter. Det var Halles mønster, der skulde følges,

og der var snarest håb om, at dette vilde lykkes, når

universitetet oprettedes på et sted, hvor det ikke vilde

have været besværet af de gamle traditioner, og hvor

det desuden vilde være bleven tysk. Af et par breve,

Zinsendorf og Rosenkrands have vekslet, ses det, at han

netop i de samme dage, som kommissionen for univer-

sitetets genoprettelse var bleven nedsat, havde indsendt

et forslag til sin plans udførelse, og Rosenkrands lover

ham, at der skal blive gjort forestilling til kongen derom.

Men allerede den kølige tone, hvori Røsenkrands's brev

er holdt, lader næppe tvivl om, hvad denne forestilling

er gået ud på; Zinsendorf kunde ikke føre sin plan

igennem; han måtte, som han selv siger, overlade ge-

heimeconseillet til dets egen bedre forstand- ').

Under 26. Juni 1731 udstedtes der kommissorium

til I. R o s e n k r an d s , biskop G. W o rm , konfessionarius

J. Frauen, etatsråd Th. Bartholin og justitsråd H.

Gram om at træde sammen for at tage universitetets

opkomst og retablissement under overvejelse. Man be-

gyndte med at få rede på, hvorledes det hængte sammen

med universitetets ejendomme, både jordegodset og le-

gaterne så vel til de studerendes understøttelse som til

andre videnskabelige øjemed. Dernæst måtte efter Rosen-

krands's forlangende hver af kommissionens medlemmer

gøre et udkast til et forslag om, hvilke pligter der skulde

pålægges lærere og studenter, samt hvorledes universi-

tetet på ny skulde bringes i virksomhed. Biskoppen,
der var medlem af en samme år nedsat kommission til

de publike bygningers opførelse, skulde tillige gøre over-

slag over de afbrændte professorboligers opførelse. Af

disse udkast forfærdigede Gram en extrakt, og efter at

>) J. Møller, Mnemosync II, 271, IV, 304.
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denne var gennemgået i kommissionen, udarbejdede bi-

skoppen en ny fundats^). — Det må have vist sig

nødvendigt at skalTe universitetet nye indtægter: ti

inden fundatsen udkom, befaledes det under 18. Marts

1732, at ligesom loven tillægger biskopperne en afgift af

præsterne under navn af cathedraticum, således

skulde kirkerne herefter svare denne afgift til universi-

tetet, og ligesom der hidtil var givet studieskat at

kirkerne til universitetet, således skulde denne nu også

svares af præsterne. Disse afgifter, som det længe voldte

meget bryderi at få inddrevet, indbragte årlig mellem

6 og 7000 rd. -).

Allerede den 31. Marts 1732 udkom den nye uni-

versitets fundats, og dette er vel her til lands det

eneste eksempel på, at så stort et arbejde er udført af

en kommission i mindre end et år. Men det bærer

også mærke af at være bleven til i hastværk; ti

som lovarbejde udmærker det sig ikke ved orden eller

overskuelighed ^). Det er i alt væsentligt den gamle fun-

dats, der fornyes, og det største fremskridt turde være,

at det bestemmes, at ingen professor skulde forlade sin

profession, men derimod blive i denne og dog rykke op

til højere løn, medens de tidligere kun kunde opnå denne

ved at gå over til teologien. — Den største mangel ved

fundatsen var, at professorernes antal af hensyn til be-

kostningen måtte gøres så lille som muligt. Der blev

kun 15 professores ordinarii, nemlig 4 i teologi, 2 i

jurisprudens, 2 i medicin, 1 i historie og geografi, 1 i

') Nyerup, universitetsann. s. ITOff. Matzen, Universitetets retshist.

I, 100. — I almindelighed, også i Eørdams universitetshistorie

s, 122 tillægges der Gram en overvejende indflydelse i kommis-

sionen. Det synes efter ovenstående, at biskoppen har udført det

meste og betydeligste arbejde.

2) Mnemos. IV, 92.

3) Matzen, Universitetets retshistorie, 1, 103.
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Hebraisk, 1 i Græsk, 1 i Latin, 1 i astronomi, 1 i mate-

matik, 1 i logik og metafysik. I det juridiske fakultet

var der herved kommet en professor mere end tidligere;

men det filosofiske havde kun fået syv, medens det før

havde havt 10. Historie og geografi vare nye fag; men
moralfilosofien henlagdes nu til den ene prof. juris og

fysiken til en prof. med. eller mathes. — Den hele ord-

ning bærer præg af, at der på alle kanter måtte spares;

de mænd, der udarbejdede fundatsen, savnede visselig

ikke sands for universitetets betydning; men de måtte

stræbe efter på ny at få det sat i gang som de kunde,

og ikke som de vilde '). — Det bestemtes endvidere,

hvorledes professorerne skulde læse og holde eksamina-

torier; men Christian IV.s forbud mod at spilde tiden

med unyttig diktering gentoges ikke. Der indførtes nogle

strængere bestemmelser om teologisk embedseksa-
men, både med hensyn til de fordringer, der gjordes

til kendskab til skriftens grundsprog, og især at ingen

måtte stedes til attestats uden at have hørt flittigt fore-

læsninger i to år. Dette var vel ikke noget nyt, den

ældre bestemmelse lød endog på tre år; men selv ind-

skrænket til to år gjorde denne fordring alt for stærkt

indgreb i den måde, hvorpå det teologiske studium

bestandig var drevet, til at den straks kunde føres igen-

nem, og det har vistnok været en allerede udviklet

praksis, der er bleven gjort lovlig, da det ved reskr. af

22. JuH 1746 tillodes professorerne, når omstændig-

hederne talte derfor, at give også sådanne adgang til

eksamen, som ikke havde opfyldt fundatsens fordringer.

— Det skal her straks nævnes, at universitetsfundatsen

under 10. Februar 1736 fik et vigtigt tillæg derved, at

der oprettedes en juridisk eksamen, hvor der ikke

') Nyerup, Universitetsann. s. 56. Matzen, Universitetets retshist.

I, 105.
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blot skulde anstilles prøve på eksaminandernes kundskab

i dansk ret, men i natur- og folkeret. Romerret osv.,

medens der for dem, der ikke aspirerede til de højere

embeder, indførtes en eksamen af en lavere grad, den

senere såkaldte danske juridiske eksamen. — I det hele

er Christian VI. s universitetsfundats et lille skridt hen

imod det mål, som skulde nås inden århundredets ud-

gang, at gøre den gammeldags teologiske højskole til et

fælles hjem for alle videnskaber. Men endnu var dog

teologien hovedsagen, og det er også især denne, Gram
tænker på, når han, da fundatsen havde været en snes

år i kraft, kan forsikre, at den har fremkaldt en stor

fremgang i studierne, og at det liar været til stor gavn,

at man har begyndt at kræve større kundskab om den

hellige skrifts grundsprog og i kirkehistorien ^).

Der arbejdedes også stærkt på at opføre de af-

brændte bygninger. Allerede 1731 var Trinitatis

kirke, klosteret og endel af regensen færdige, og

det næste år indviedes universitetets store audi-

torium med en tale af Gram. Professorboligerne
vare derimod ikke endnu alle opførte, da Christian VI.

døde-). — Ligeledes toges der fat på at ordne, hvad

der var blevet tilbage af samlingerne, eller, da dette

kun var lidt, at tilvejebringe nye. Biblioteket fik sin

plads på Trinitatis kirkes loft; allerede Frederik IV.

havde godt begyndt at samle til det på ny, og efter 1732

modtog det betydelige gaver både af bøger og penge ^).

I året 1734 begyndte bibliotekaren. J. P. Anchersen, at

holde forelæsninger på biblioteket. — Det skal her også

bemærkes, at det kongelige bibliotek i Christian

^) Mnem. IV, 93. ISyerups universitetsannaler 303.

-) Nyerup, Universitetsannaler 280. Badens, Universitetsjournal for

1797. Reinhard, Kommunitetets hist. 56.

^) Matzen, Universitetets retshistorie II, 247.
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VI. S tid forøgedes betydeligt, dels ved at det hertugelige

bibliotek på Gottorp indlemmedes i det, dels ved købet

af grev C. Danneskjolds efterladte håndskrifter, af hvilke

den største del var købt på avktionen over Rostgaards

bibliotek. Den gottorpske samling var ligeledes især rig på

håndskrifter '). — Også andre, til universitetet knyttede

anstalter fornyedes, som det astronomiske observa-

torium, den botaniske have, anatomikamret
og de naturvidenskabelige samlinger, og hvor

fattigt der end i mange henseender måtte begyndes, så

lagdes der dog herved en grundvold, hvorpå fremtiden

kunde bygge.

En vigtig side af universitetets virksomhed var

klostret og de dermed forbundne disputerøvelser. Disse

satte mere end noget andet deres præg på studenter-

livet, både til det onde og det gode. De fremkaldte den

spidsfindighed og golde disputerkunst, som Holberg frem-

stiller i Erasmus Montanus; men de gav også en bevæ-

gelighed i tanken og en færdighed i brugen af det la-

tinske sprog, som ikke var at ringeagte. — Universitets-

fundatsen havde heri ingen forandring foretaget; da

kommunitetsbygningen allerede 1731 var genopbygt, for-

nyedes spisningen, og øvelserne, der hidtil havde været

holdt i regenskirken, flyttedes til deres gamle sted. Men
kommunitetets midler vare hårdt medtagne, alle dets

kapitaler vare opbrugte, det havde desuden lånt 5000

rd., og som følge deraf vilde dets indtægter ikke slå til.

Dertil kom, at studenterne klagede over, at kosten var

uspiselig, og i året 1736 foreslog derfor det teologiske

fakultet at ophæve spisningen og i stedet give hver af

alumnerne 4 U- om ugen, hvormed de mentes at ville

være tilfredse, hvad dog næppe blev tilfældet. Kongen

gav sit samtykke dertil ved et reskript af 12. Oktober

>) Molbech, Athene VII, 1816, s. 215.

L, Koch: Kong Christian VJ.
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1736. Det var dog den gang hen.sigten, at denne for-

andiing kun .skulde være midlertidig, og at .spi.sningen

.^kulde genindføres, når der kom bedre tider. Men re-

gensen, af hvilken dog en del var bleven skånet af

ildebranden, skulde også opføres; den blev før.st færdig

1743. og så måtte man endda straks tage fat på en

hovedreparation af gårdens ældre dele ; kornpriserne var

lave. og bøndernes fattigdom var så stor. at de næppe
kunde udrede skatterne end sige landgilden. I året 174u
androg derfor fakultetet på, at den midlertidige ordning

måtte vedblive indtil videre, og at kommunitetet også

fremdeles måtte oppebære 500 rd.. som vare det til-

ståede i stedet for den konsumptionsfrihed, det havde
havt. medens spisningen bestod, i) Fra året 1735 var

professor P. Holm regensprovst, og han fik en væsenthg
andel i stiftelsernes reorganisation.

Det var imidlertid ikke blot universitetets bygninger

og samlinger, der skulde fornys, det samme gjaldt også

for en stor del om dets personale. Af det teologiske
fakultet tog den gamle H. Bartholin sin afsked 1731.

Samme år døde S. L i n t r u p . der. da han afskedigedes

som konfessionarius, skulde have beholdt sit professorat.

Tilbage stod da ene Hans Steenbuch, professor fra

1709—1740; han var en flittig mand, der gerne hørtes

af studenterne: men der måtte større ævner til, når fa-

kultetet skulde vinde nogen anseelse. Til Bartholins

eftermand valgtes den lærde M. Wøldike, sognepræst

i Varde, tidligere famulus på kongens bibliotek. Hans
lærdom var så stor, at der blev sagt. at han kunde være
professor i hvilken videnskab det skulde være. Han, så

vel som Steenbuch, tilhørte den ortodoxe retning: men

') Reinhard, Kommunitetets hist. s. 54 f. Samme forf. i Hist.

tidsskT. 3die række III 181 f. Sæll. indl. 12. Oktbr. 1736 og 8.

Jan. 1740.
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kongen har sikkert ønsket også at få en repræsen-
tant for pietismen, og en sådan kunde ikke søges

her hjemme, han måtte hentes fra Tyskland. Endnu

1738 havde kongen »mere tro til Halle end til det, som
findes hos os« *). Efter Lintrups død, 1731. var der tale

om at kalde M. Anchersen, præst ved Trinitatis kirke,

til hans eftermand, da der tidligere var givet ham en

slags exspektance på et professorat. Men kongen, som
dog kort efter kaldte ham til biskop i Ribe, vilde ikke

vide af ham, da han var »un vaurien«, som hverken

fortjente kirke eller professorat. Der gjordes et forgæves

forsøg på at bevæge prof. Rambach i Halle til at over-

tage embedet som hofprædikant og professor ^)
;
på grev

Zinsendorfs anbefaling indkaldtes da J. Fr. Reusz fra

Wiirtemberg, en discipel af Rengel, men påvirket af

Herrnhutismen. Han har næppe været nogen betydehg

teolog; mest bekendt er han bleven ved at blive ind-

viklet i de pietistiske stridigheder; han blev, uden al

grund, anklaget for socinianisme. — Den betydeligste af

de mænd, som i Christian den Sjettes tid knyttedes til

det teologiske fakultet, var E. Pontoppidan, der dog

kun blev extraordinær professor. Han var præst i

Hageskov på Als, hvor han havde mange bryderier,

> fordi han ikke vilde underskrive formula concordiæ uden

per qvatenus«. Han hører afgjort til den pietistiske

retning: men han var ikke således optaget af tanken

om det ene fornødne, at han derover skød alt andet til

side. Snarere kan det siges, at han var alt for alsidig;

fortegnelsen over hans talrige skrifter vise, hvorledes han

har behandlet teologiske, historiske, topografiske og

økonomiske spørgsmål, alle med lige stor iver, om end

ikke altid med nøjagtighed. Hans historiske forfatterskab

1) Mnemos. IV, 410.

2) Hist. tidsekr. IV, 1843 s. 275. Mnem. II, 276.

8*
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skal siden omtales; men det af hans arbejder, der fik

størst betydning for hele folket, er hans katekismus-
forklaring, der i mere end to menneskealdere var

grundlag for almueskolens religionsundervisning og for

konfirmantforberedelsen, og som i Norge bruges endnu
den dag i dag.

Som historiker står Pontoppidan ikke alene, tvært

imod. i Christian VI's tid blomstrede historieforsk-
ningen og historieskrivningen således som al-

drig før i Danmark og næppe nok nogensinde senere,

både i henseende til samling af materiale, til kritisk be-

handling af dette og til samlede videnskabelige og popu-

lære fremstillinger. Det er vanskeligt at påvise grunden

til den forbavsende interesse, der således så at sige på
en gang opstår for historien, eller til, at datidens for-

skere med så stor dygtighed bringe denne videnskab op

til en hidtil ukendt højde. Det havde ikke den gang

kunnet ske, hvis ikke kongen og statsmændene havde

taget videnskaben i deres beskyttelse; men at dette var

tilfældet, derom vidner den gunst, hvori H. Gram stod

både hos kongen, Rosenkrands og Plessenerne. Hertil

kom så, at Christian VFs tid var fredelig; der var ikke

i nutiden store, indgribende begivenheder, der optog

sindene, og endelig var det vel heller ikke blot Holberg,

der ved tidens religiøse retning førtes ind i et spor, der

kunde forfølges uden fare for sammenstød med pietistiske

fordomme. — For at vende tilbage til Pontoppidan,
så hørte han ikke til de mere fremragende iblandt hi-

storiens dyrkere. Hans hovedværker, hvad dansk hi-

storie angår, ere M ar mora danica og Annales
ecclesiæ Danicæ; begge dele ere væsentlig samlin-

ger, det første af indskrifter fra alle landets egne, det

andet af kirkehistoriske efterretninger, der ere ordnede

kronologisk år for år. Sproget i annalerne er tysk, rime-

ligvis for at værket kunde læses af dronningen. Alle-
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rede på grund af den valgte form kan der egentlig ikke

være tale om nogen kunst i fremstillingen. Men værre

er det, at Pontoppidan ikke altid gengiver pålideligt ; der

er i den ældre kirkehistorie mange store fejltagelser og mis-

forståelser og i den nyere ikke få, om end mindre be-

tydelige. Men hele arbejdet er så omfattende og inde-

holder så meget, der er bygget på kilder, som nu enten

slet ikke, eller kun vanskeligt ere tilgængelige, at det har

den største betydning for studiet af Danmarks kirke-

historie.

Den betydeligste af historikerne under Christian VI

var Hans Gram. Han hørte til de mænd, som kongen

straks ved sin regerings tiltrædelse fremdrog, i det han,

der den gang var professor i Græsk, i løbet af et par

år udnævntes til kongelig historiograf, arkivar og biblio-

tekar, og aldrig har nogen mand været bedre skikket ti!

disse poster. Gram er bleven den historiske kritiks

fader i Danmark. Han er egenthg den første, der prø-

ver kilderne og begynder at oplyse de mange vildfarel-

ser, som de ældre historieskrivere uprøvede havde ladet

gå fra den ene til den anden. Han har intet hoved-

værk leveret, men hans store lærdom og samvittigheds-

fulde undersøgelser ere- nedlagte, foruden i enkelte af-

handlinger, i fortaler, rettelser og anmærkninger til andre

værker. Af disse maa især nævnes Slanges Chri-
stian IV's historie, hvis sidste del med rette kunde

bære Grams navn, fremdeles anmærkningerne til M e u r-

sius's his tor i a Danica og udgaven af N. Krags
Christian II Ps historie med en fortale, der er et

helt værk, 139 foliosider. Men Gram var ikke blot en

lærd mand. men han havde betydelige praktiske ævner,

og han fik rig anledning til at bruge dem, da han var

medlem næsten af alle de kommissioner, der nedsattes

angående videnskabelige anliggender. En af disse, den

såkaldte medaUiekommission, fik for så vidt større be-
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tydning, som den gav anledning til, at Gram 1742 ind-

gav et forslag om oprettelsen at et antikvitetskoUegium,

der vel ikke blev udført, men som ledede til oprettelsen

af Videnskabernes selskab, i hvilket Gram siden

oplæste sine selvstændige mindre historiske afhandlinger.

Fra hans tid af er der her i landet opkommet en ny

betragtning af historien, således at dennes behandling

kun anses for videnskabehg, når den så vidt muligt sø-

ger til de virkelige kilder og prøver deres fremstilling.

Gram havde alle betingelser for at kunne gøre dette^

nemhg »lærdom, skarpsindighed og overblik«. Derimod

manglede han fremstillingsævnen ; han kan derfor egent-

lig slet ikke sammenlignes med en forfatter som Hol-

berg. Det er endnu i vore dage vanskehgt nok at

fremstille resultatet af kildestudier i en let læselig form^

men i hin kritikkens barndomstid måtte det næsten anses

for umuhgt. — For fuldstændigheds skyld skal det til-

føjes, at Gram ikke blot var historiker, men tillige en

lærd filolog.

Den mand. der nærmest fortsatte hans gerning, lige-

som han blev hans eftermand som geheimearkivar, var

J. Langebæk. Han er dog mest samler og udgiver

af fortidens værker. I året 1737 begyndte han i for-

ening med L. Harboe, der siden blev Sællands biskop,

at udgive »Dånische Bibliothek<, der skulde inde-

holde efterretninger om den ældre historie, men tillige

meddele betydehgere aktstykker af samtidens, når disse

kunde anses for at have interesse for udlændinge; det

var af hensyn til disse, det tyske sprog benyttedes. — I

året 1744 stiftede Langebæk Selskabet for fædre-

/landets sprog og historie, der det næste år be-

gyndte at udgive Danske magasin. Christian VI tog

selskabet under sin beskyttelse; i Langebæks ansøgning

herom hedder det: »Vort nye begyndte arbejde er at

anse som et nyfødt usselt foster, der behøver forsorg fra
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højere hånd; måtte det allernådigst behage Deres kgl.

maj. at give barnet navn; så kunde det derved noksom

beskærmes og finde fremvækst. -
' ) Danske magasin, der

er fortsat til vore dage, er det ene af Langebæks hoved-

værker; men det meste af dette så vel som udgivelsen

af scriptores medii ævi hører til en senere tid end vor.

Vi må her tillige nævne et historisk arbejde, der

vel først langt senere blev offentliggjort, men som dog

allerede den gang var vel bekendt for mange, nemlig A.

Højers >K6nig Friedrich des Vier ten glor-

w ii r d i g e s L e b e n '< (udgivet af N. Falck i Tønder 1829).

A. Højer havde tidligere prøvet sin lykke som historiker

ved udgivelsen af en » Kurtzgefasste Dånemarksgeschichte

«

1718. Han havde derved indviklet sig i en strid med
Holberg, som med grund følte sig fornærmet over den

måde, hvorpå hans Introduction til de evropæiske rigers

historie var bleven omtalt, og tillige pådraget sig rege-

ringens misfornøjelse. Men i året 1722 var han bleven

kongelig historiograf og , havde som sådan begyndt på
udarbejdelsen af en Frederik IV's historie. Da han ved

tronskiftet 1730 afskedigedes, fordi han ansås for at

li øre til Anna Sofies parti, benyttede han den tid, han

således havde fået til sin rådighed, til at udarbejde en

ny forkortet og fortsat fremstilling af dette værk under

ovennævnte tittel. Højer har i sin stilling som historio-

graf havt adgang til aktstykker, som ellers ikke vare

bekendte, ligesom det er en selvfølge, at et værk af en

samtidig al tid må meddele adskilligt, som har betydning

for eftertiden.

Som bekendt vendte Holberg efter teatrets brand

1728 tilbage til historien, der havde været hans ungdoms
kæreste videnskab, og som allevegne ydede han også

her noget udmærket efter det formål, han havde sat

J) Sæll. indl. 7. Jan. 1746.
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sig. Holbergs historiske arbejder gøre ikke fordring på
at være første hånds arbejder. Hans hensigt var at

skrive historien således, at den blev læselig for alle, og

med sin store ævne til at ordne stoffet og sin klare

fremstilling løste han denne 0])gave fortræffeligt. Hoved-

værket er hans Danmark^sh i storie, der udkom fra

1732 til 1735. Der er dele af denne, til hvilke der er

gjort betydelige studier, og som endnu indeholde ad-

skilligt, som selv historikerne må søge der, især gælder

dette om Frederik den 3dies historie. Men Holberg er

en forløber for den rationalistiske historieskrivning : som

denne i det hele formår han ikke at sætte sig ind i

de ældre tiders ånd og tænkemåde. Han betragter ikke

disse i forhold til deres egen tid, men i forhold til sin:

derfor bliver han f. eks. så ubillig mod middelalderens

pavedømme og munkevæsen. Han hører dog væsentlig

med i den glimrende række af historikerne fra Christian

VPs tid: han udfører en del af arbejdet, som ikke lå

for nogen af de andre, nemlig at vække og tilfredsstille

den dannede læsekredses trang til historisk læsning^).

Der er ingen anden videnskab, der i vort tidsrum

tog et sådant opsving som historien. Derimod kan det

næsten siges, at det juridiske studium blev grund-

lagt ved den alt omtalte forordning af 10. februar 1736,

der oprettede den juridiske eksamen i begge sine skik-

kelser, og som fik stor praktisk betydning derved, at det

efterhånden blev muhgt at forlange juridisk uddannelse

af retsbetjentene. Det var A. Højer, hvem denne re-

form skyldtes. Den unåde, hvori han 1730 var falden,

') Mnemos. IV på flere steder. — J. Møllers, Grams, Pontoppidans

og Langebæks levnet, Skand. litt. selsk.'s skr. IX, Tidsskr. f.

kirke og teol. IV, Nj dansk Mag. IV. — Suhm, Langebæks lev-

net, Saml. skr. VI. og især C. Pal. Muller, Dansk historiografi i

det 18de årh.. Hist. tidsskr. 5te række IV. — Desuden N. M.

Petersens literaturhist.
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varede ikke længe; dels var han for dygtig en mand,

til at han ikke skulde blive brugt, dels hørte han ikke

til dem, der ventede, til han blev søgt, men han forstod

at tilbyde sig, og endelig tilhørte han det pietistiske

parti, der netop,på den tid kom til magten, og han stod

i nær forbindelse med J. L. Holstein, der 1735 var

bleven oversekretær i det danske kancelli. I det samme
år blev Højer udnævnt til juridisk professor, eftersom,

skriver kongen, »han finder sig dygtig dertil og roses

af andre, der forstå sig på lovkyndighed« : men det var

kun det iørste skridt til en hurtig stigning i værdighed.

Han blev en af direktørerne for Waisenhuset, medlem

af kirkekollegiet, generalprokurør, brugtes i mangfoldige

forskellige forretninger og døde 1739 som etatsråd. —
Hans eftermand blev Kofod Anker: men dennes så

vel som H. Stampes virksomhed falder mest under

Frederik V. — I året 1737 nedsattes der en kommis-
sion til at revidere Danske og Norske lov, bort-

skaffe de artikler, der vare blevne overflødige, og optage

nyere bestemmelser: den skulde egentlig fortsætte de

arbejder, der vare begyndte af en 1701 i sannne øjemed

nedsat kommission. Arbejdet vedvarede hele Christian

VI's tid igennem, men blev aldrig fuldendt. — Kommis-
sionen ophævedes straks sfter Frederik V's tronbesti-

gelse.

Hvad naturvidenskaben angår, da har Danmark

ikke i vort tidsrum noget navn af betydning at opvise.

T. Bartholin og O. Rømer havde ingen efterfølgere;

anatomikamret brændte 1728 og oprettedes først igen

1736. Fire år senere anordnedes et collegium medi-
cum, der blev spiren til sundhedskoUegiet. — Som mate-

matiker, læge og astronom var P. Horrebow ikke uden

betydning. Han var søn af en fattig fisker fra Løgstør;

fra barndommen af havde han på egen hånd spekuleret

over matematiske problemer, men tabte næsten modet.
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(la han 17 år gammel kom i Ålborg skole, hvor han i

Euklid så, at det, han tænkte, var noget nyt, var gam-

melt og vel bekendt. Han blev student, og O. Rømer tog

sig af ham; men siden tvang nøden ham til at tage em-

bede som aeciseskriver. Som sådan sj3gte han 1713 et

professorat, Kongen skal da have sagt: Hvorledes skik-

ker det sig, at en acciseskriver bliver professor? Horre-

bow svarede: Hvorledes skikker det sig, allernådigste

konge, at den, som er værdig og duelig til et professo-

rat, er acciseskriver? Han opnåede virkelig 1714 at

blive professor. Det blev ham, der nu organiserede det

ny oprettede observatorium på Rundetårn og samlede

instrumenter til det. Han døde 1764. i) Christian VI

søgte 1732 at bevæge Peter v. Musehenbrock, en

af Newtons disciple, til at komme til København, uden

at dette dog lykkedes. — Men om der end således ikke

var meget videnskabehgt liv på dette område, så be-

gyndte der dog at vågne en almindelig sans for natur-

videnskaben^ for så vidt den kunde føre til praktiske

resultater. Regeringens bestræbelser gik jo ud på at

udvikle landets egne hjælpekilder, men den første betin-

gelse derfor måtte være at kende dem, og dette kunde

kun opnås ved undersøgelse af landets produkter. Denne

bestræbelse var endnu kun i sin barndom, den udvik-

lede sig langt stærkere i slutningen af århundredet, og

bestandig mindre i Danmark end i Norge. Dette sidste

var endnu et ukendt land, hvor der var opdagelser at

gøre. E. Pontoppidan blev, men først efter Christian

VFs død, en forløber for de talrige naturhistoriske præ-

ster (Forsøg til Norges naturlige historie 1752). Også

ved hoffet interesserede man sig for naturvidenskaberne.

I året 1745 lod kongen på Kristiansborg lektor mathe-

seos ved søetaten, Hee, foretage fysiske experimenter : de

M N. M. Petersen, IV, 182.
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tilstedeværende lode sig »samtlige al!e på en gang e!ek-

tricere, og fandt behag i at se, hvorledes ilden med en

insiipportable force gik ud af den yderste spidse af Hs.

majestæts kårde, Hendes majestæts og de kgl. herskabers

klæder og juveler« osv.

Den misbilligelse af de studerendes udenlands-
rejser, som udtales så stærkt af Holberg, har også fun-

det et udtryk i et reskript af 15. marts 1743. Kongen

så med misfornøjelse, at unge mennesker af adel og

kondition og andre, der vilde studere jura, endnu, til

trods for, hvad der var gjort for det juridiske studium

ved Københavns universitet, rejste til fremmede

lande, hvor de med stor bekostning intet andet lærte,

end hvad de lige så godt kunde lære hjemme, og hvor

mange af dem ankom så uvidende, at de kun gjorde

landet skam. Det blev dem derfor forbudt at rejse

udenlands, før de vare indskrevne ved Københavns uni-

versitet og der havde hørt forelæsninger; men for så

vidt de ikke vilde søge ansættelse i kirken, skolen eller

ved universitetet, skulde de kunne indskrives uden

deposits, når de underkastedes en privat examen af en

af professorerne i det filosofiske fakultet^). Herved und-

gik man den uheldige forskel, der ved oprettelsen af det

1710 ophævede ridderlige akademi var gjort mellem de

fornemme og de fattige studerende^), for så vidt som
de første nu ligeledes henvistes til universitetet, medens

de dog begunstigedes ved at fritages for examen artium,

hvorimod de da selvfølgelig heller ikke havde adgang til

stipendierne.

Kort efter udstedte kongen en opfordring til studen-

terne fra hertugdømmerne og grevskaberne til ligeledes

') Sæll. indlæg 5. Marts 1743. Allen, Det danske sprog i Slesvig,

I, 391.

^) E, Holm. Danmark-Norges indre historie, I, 405.
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at besøge Københavns universitet, og der lovedes dem,

der vilde studere her, at de skulde komme i fortrinlig

betragtning, når de søgte embeder; som en følge heraf

kom også en del af studenterne derfra til København i

stedet for straks at gå til Kiel eller andre tydske uni-

versiteter. Disse studenter blev efter kongens befaling

immatrikulerede efter en blot dimissionsattest uden at

underkaste sig den såkaldte deposits. Men de fik i Kø-

benhavn ikke del i stipendierne, og de fandt det meget

dyrere at leve her end i de tyske byer. I året 1745

indgav en nordslesvigsk student, H. P. Koch, en ansøg-

ning om adgang til stipendier lige med Danske og

Norske. Men professorerne med Gram som rektor i

spidsen udtalte sig stærkt derimod; kun den tyskfødte

prof. juris J. L. Scheidt gjorde det rimelige forslag at

gøre forskel mellem Holsten og Slesvig og stille studen-

terne fra dette sidste lige med dem fra Danmark. Men
hverken Gram eller Holberg eller nogen af de andre

vilde vide af, at disse > tyske < studenter skulde fortrænge

de danske, og ved reskr. af 23. April 1745 godkendte

kongen, at studenterne fra hertugdømmerne ikke skulde

have adgang til stipendier, hvorimod de skulde fritages

for filosofisk examen\). — Der var dog også udenlands-

rejser, som kongen gerne så; ti han understøttede ad-

skillige studenter, for at de kunde rejse til pietismens

hovedstad Halle. Men denne begyndte dog formodent-

lig allerede den gang at blive mistænkehg: ti det på-

lagdes i året 1741 dem, som studerede der, at de skulde

holde sig til dr. Lange og prof. Francke og medbringe

vidnesbyrd fra dem, når de kom hjem^).

Vende vi os til digtningen og hele den del af

^) Konsistoriets forhandlinger om denne sag findes i Kaliske saml.,

fol., nr. 161.

2) Sæll. indl. 25. Avgust 1741.
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literaturen, der var mere tilgængelig for det store publi-

kum, da møde vi her egentlig kun to mænd, hvis arbej-

der have bevaret deres navn til vore dage, nemlig Hol-

berg og Brorson. Her skal ikke tales nærmere om
den første; hans betydning er for stor og for bekendt

til, at der på nogle få sider kan siges noget nyt om den.

Hans virksomhed som komedieforfatter var alt ophørt

ved skuespilhusets brand, og at den ikke kunde optages

i de første år efter 1728 måtte være en selvfølge. Men
det er vist. nok, at hverken han eller overhovedet en

dansk skueplads kunde vente nogen opmuntring i Chri-

stian VI. 's tid. Det var netop pietismens betragtning af

al sådan adspredelse som en kødets lyst, der var dens

mest iøjnefaldende kendemærke for den store mængde.
Det var i øvrigt ikke forbudt under Christian VI. at

spille komedie undtagen på søn- og helligdage samt af-

tenerne før end disse. Derimod blev det 1737 forbudt

fremmede komedianter at komme ind i landet. Anled-

ningen hertil var, at kongen havde hørt, at det var skik,

at et sådant selskab hvert år mødte ved snapstinget i

Viborg og 14 dage igennem gav forestillinger i det så-

kaldte domhus, der lå på domkirkens kirkegård. Men
ganske vist var alt komediespil ilde set som en for-

lystelse, der var uværdig for sande kristne, og som til-

med uden nytte trak penge fra folk; ti nyttighedshensynet

spiller i disse sager al tid en stor rolle ved siden af de

religiøse betænkeligheder. Som bekendt udkom Niels
Klim 1741, trykt i Tyskland på Latin. Der findes i bo-

gen hentydninger nok til de kirkelige forhold her hjemme,

ligesom Holbergs egen moralske rehgion træder klart

frem. Det kan derfor ikke undre os, at den vakte be-

tænkelighed hos det pietistiske parti, og Gram har for-

modentlig ret i, at det var Bluhme og Pontoppidan, der

vilde have bogen forbudt og måske også, som H. Ger-

ner siger, »have fat på forfatteren for at bekehre på
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ham«. Om det blot er bleven ved forsættet, eller om
dette er trådt frem i handlinger, og i så tilfælde, om det

er kongen, der har afvendt faren fra Holberg, eller den

offentlige mening har været så stærk, at præsterne ikke

have turdet trodse den, lader sig nu næppe afgøre ^).

Hans Adolf Brorson er den eneste betydelige

digter, som ret egentlig tilhører Christian VI. 's tid. Han
blev præst i Tønder 1729, stiftsprovst i Ribe 1737 og

biskop 1741, død 1761. Han er pietismens salmedigter

og er et vidnesbyrd om, hvilken alvor og inderlighed,

der kunde være i den, ligesom hans salmer vise, at om
den end ikke havde noget blik for denne verdens skøn-

hed i og for sig, så kunde den dog i den se billedet af

den guddommelige herlighed. Brorson er et nødvendigt

led i den danske salmedigtning, i det han som ingen

anden hverken før eller efter ham synger om den en-

kelte sjæls strid, når den må »tie og bie« efter sin frel-

ser, som om dens glæde, når den har fundet ham, altid

gennemglødet af den længsel efter det evige liv, der

breder et tungsindigt skær over dette, men som forsoner

med døden, fordi den er indgang til livet. Uagtet Bror-

son er stærkt påvirket fra Tyskland, og en stor del af

hans salmer ere oversættelser eller bearbejdelser, står

han dog den danske folkesang og de ældre salmedigtere

nærmere end Kingo : der er noget jævnt og naturligt ved

hans salmer, som tidt gør dem i høj grad gribende. —
Af andre digtere skal endnu blot nævnes C. Falster.

Ambr. Stub og G. F. Wadskiær^).

^) ?J^. M. Petersen VI, s. 502— 519, hvor de øvrige kilder ere citerede.

-) N. M. Petersen, literaturhist. IV. Når det her s. 200 f. antages,

at stemningen under Christian VI. skulde have standset Falsters

Literære virksomhed 1732, er dette i og for sig lidet sandsynligt,

og det smstds. anførte brev fra Falster til Bluhme er intet bevis.

Pietismen var 1732 ikke stærk nok til at kunne volde Falster

nogen ulejlighed.
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Christian VI 's tid betegner overgangen mellem
de to liter aturperioder, som man træffende har

kaldt, den lærde tid og oplysningstiden. Den

første er eftergrøden af renaissancetidens herlige høst.

Den gang havde man så at sige på ny opdaget den ro-

merske og græske literaturs herlighed, og af de gamle

håndskrifter var der udvældet levende vande, som havde

befrugtet åndslivet på alle områder. Siden var man
blevet ved at beskæftige sig med oldtidens forfattere;

fliden og iveren var ikke blevet mindre, lærdommen var

snarere bleven større, men begejstringen manglede. Den

store høst var indbjærget; oldtidens skatte vare vel

kendte indenfor den lille kreds, som kaldtes den lærde

republik; men man begejstredes ikke mere over frisk-

heden og skønheden, over al den storhed, der trådte

granskeren imøde hos digtere, filosofer og historikere;

man søgte ikke længere poesi hos Homer, men gloser,

man søgte ikke en livsanskuelse hos Plato eller Aristo-

teles, men problemer, der kunde beskæftige spidsfindig-

heden, og formalistiske metoder til at løse disse proble-

mer. Holberg har vendt vrangsiden af tidens lærdom

ud i Peder Fårs og Erasmus Montanus; men at der var

grund hertil viser sig tilstrækkeligt, når man ser den på
retten. Det er en forbavsende betydning, der tillægges

filologiske undersøgelser og opdagelser af den art, der

nu til dags kun vilde vække forbigående opmærksomhed
mellem de sagkyndige. Der anvendtes en utrolig tid.

flid og skarpsindighed på at konferere de forskellige

kodices, rette afskriverfejl og udfinde de rigtigste læse-

måder. — Da Fr. Rostgaard i sin ungdom havde rejst

udenlands, havde han gjort store samlinger til en udgave

af Libanius's breve. Denne samling vakte den største

beundring. Rostgaard lod andre lærde se den, og disse

omtale den i deres udenlandske korrespondancer. Den
tyske kirkehistoriker Mosheim, der på en rejse i Køben-
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havn havde undersøgt samlingen, beundrer den og sørger

over. at der ingen udsigt er til dens udgivelse, og der

gøres bitre udfald mod ejeren, fordi ban ruger over denne

kostbare skat; tilsidst købte grev Danneskjold den på
Rostgaards avktion for 110 rd. 3 mk., en uhyre betaling

for den tid. Kostgaards samling blev benyttet til en ud-

gave af Libanius, der udkom i Hamborg 1734—1738.^)

— I det hele var lærdommen stor. men den lærde litera-

tur lille. Alle disse Barth ol in er. Wormer. Borne-
mann. Vandal. ^lasius. Winding og hvad de hed,

der vare lærdommens lys i Fredrik IV. "s tid, have efter-

ladt sig forholdsvis få skrifter. Disputatser var den na-

turlige form for resultatet af deres granskninger, og var

det allerede fattigt nok, hvad der præsteredes af de lærde

i København, så var det endnu mere tilfældet med dem,

der måtte begrave deres kundskaber i afsidesliggende

landsbypræstegårde. Man brød sig mere om at samle

bøger, end om at skrive dem, mere om at eje kund-

skaber, end om at gøre dem frugtbringende. Og så re-

spektabelt dette sidste end kan være, især i vore øjne,

der ikke ere vante til at se, at de, der vide noget, sætte

deres lys under skæppen, så var det dog ikke underligt,

at man begyndte at spørge : hvortil nytter al denne lær-

dom ? hvad gavn har menneskeheden, eller folket, eller

endog de lærde selv af hele denne bogkendskab, der

dog til sidst kun går ud på gloser og læsemåder?^).

Men dette spørgsmål gjordes den gang med stort

alvor fra to sider, fra de pietistiske præsters på

^) Brun, F. Rostgaard s. 385 o. fl. st

2) Smlgn. N. M, Petersen IV, 340. Efter at det her er sagt oni

Wadskiær at ban ikke kunde bruge sin lærdom, tilføjes der: Ja

just det; det er, hvad hans samtid ikke kunde. Det gik den

som den gerrige; alle leddiker, krukker og gemmer havde den

fulde; men når den vilde tage noget deraf, var det lutter styk-

ker, hvert for sig måske af værdi, men uden sammenhæng«.
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kirkens, fra Holbergs på det borgerlige sam-

funds vegne. Pietismen vilde ikke lærdommen til

livs; mange af dens talsmænd vare selv lærde mænd og

satte pris på at være det. Men den kunde med rette

henvise til, at fortiden kun i ringe grad havde formået

at vække det kirkelige liv i menighederne ; det var derfor

ikke så meget lærdom, det kom an på for præsterne,

som at de vare ret opvakte. De mere besindige fandt

stmidom, at der lagdes for megen vægt på det sidste,

da hofpræst Bluhme skulde udse 8 unge mænd, der

skulde sendes til Halle for at studere der, skrev kongen

til ham: »når de kun have den fornødne videnskab, da

behøve de ikke at være så meget opvakte«^ \). — Folket

trængte i høj grad til religiøs oplysning, den skulde bi-

bringes det ved almueskoler, konfirmation og katekisa-

tion: denne sidste stilledes endnu ikke over, men ved

siden af prædikenen. Men især har dog pietismen havt

indflydelse ved den mængde opbyggelsesbøger, der

blev spredt ud hos almuen. Der var både oversættelser

og originaler, fortræffelige ting, især imellem oversættel-

serne, og de gyseligste smagløsheder; men allevegne,

hvor der var nogen åndelig bevægelse, bleve de læste

med begærhghed, og det var første gang læsning fandt

større og almindeligere udbredelse hos almuen.

,- Men arbejdede pietisterne for den reUgiøse oplys-

ning, så var Holberg talsmand for den verdslige. Han

kunde ikke nå så langt ned i folket som den religiøse

literatur; det publikum, han henvender sig til, er middel-

standen. Denne vil han gøre bekendt med, hvad der

bevæger sig i den øvrige verden, han vil polere den for

alle de særheder og unoder, der hænge ved den, men
fremfor alt lære den at elske og bruge sit modersmål.

') Mnemos. IV, s. 412.

II. Koch: Kong Christian VI. 9
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Det er heller ingenlunde Holbergs mening at ville lær-

dommen til livs; han må selv kaldes en lærd mand, og

han forstod at vurdere grundigt arbejde. Men han vil,

at den ikke må fortabe sig i unyttige subtiliteter og pe-

danterier, den skal virke til det almene bedste. — Det

gik ham her, som det er gået mange reformatorer; hans

anskuelse slog så godt igennem, at han selv blev be-

tænkelig ved det. Da han 1729 udgav sin Danmarks

stat, klagede han over, at der fandtes så få gode danske

bøger. Men tyve år efter, da den blev udgivet på ny,

har han hertil føjet den bemærkning, at i denne tid har

meget forandret sig; nu skrives der igen alt for meget,

så det snarere er fornødent at bruge kapsun og tøjle

end spore. Han råder de unge studenter til, at de hel-

lere end at oversætte romaner skulle oversætte de gamle

autores og derved øve sig i sprogene '). Det er især de

såkaldte Spectatorer. Holberg her sigter til, tidsskrifter,

der udkom efter mønster af Addisons af samme navn,

men som vare højst ubetydelige og kun havde et kort

liv. Holberg vilde ikke have glædet sig, hvis han havde

set, hvilken form oplysningsiveren skulde antage en

menneskealder efter hans død. Men vi kunne nu se,

hvor dyb trangen til oplysning var, og hvor langt det

end var fra, at det 18de århundrede nåede sit mål, kom
det dog et godt skridt fremad; det kan ikke undre os,

at dette kun kunde gøres gennem mangfoldige fejltagel-

ser og forvildelser. Men det er vort her behandlede

tidsrums ære i mere end én henseende at være oplys-

ningstidens morgen i Danmark. — Alt som der åbnedes

nye kilder til åndelig næring for større dele af folket,

hentørredes de gamle. Dette var tilfældet med de gamle

æv en tyr, sagn og viser, der vare gåede fra slægt til

slægt i almuen. Alle parter, Holberg ikke mindre end

1) N. M. Petersen IV, s. 348.
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Gram og de pietistiske præster vare enige om deres

skadelighed, og det skulde endelig lykkes oplysningen i

den rationalistiske form at få helt bugt med dem.

Et videnskabeligt foretagende, som fik mere end al-

mindelig betydning, var løjtnant F. L. Nordens rejse

til Ægypten. Norden var søofficer og var sendt til

udlandet for at studere skibsbyggeriet. I året 1737 op-

holdt han sig i Itahen for at sætLe sig ind i bygningen af

de der brugelige galejer. Han fik da kongens ordre til

at rejse til Ægypten for at undersøge og beskrive de

der værende monumenter. Han kom til Ægypten i Juni

1737, men blev, formodentlig til sin lykke, syg i Kairo,

så han først kom til at tiltræde sin rejse den 17. No-
vember. Hele expeditionen bestod af en Maronit og en

Jøde, der tjente som tolke, samt to romersk -katolske

præster og en grev d'Esneval og hans hustru. De
nåede til Dorr, der ligger mellem den 22. og 23. brede-

grad; her blev det umuligt at komme videre, og den 23.

Februar var expeditionen igen i Kairo. Når der tages

hensyn til den mangelfulde udrustning og de små midler,

må det resultat, Norden opnåede, betragtes som over-

måde respektabelt ; det værk, der blev udgivet med teg-

ninger af de opmålte og undersøgte monumenter, var i

virkelighed den bedste kilde til kendskab til Ægypten, lige

til Napoleon foretog sit tog dertil. — Kongens interesse

synes mindre at have være knyttet til Norden end til hans

ledsager, grev d'Esneval. Denne mand har havt pla-

ner, der efter kongens ytringer vare store og ubestemte.

J. Møller mener, at han dels skulde knytte handels-

forbindelser med Ægypten, Nubien og Habessinien, dels

skulde udbrede den katolske kristendom i disse lande.

Dette sidste er dog ganske sikkert en uberettiget slut-

ning af et brev fra kongen, der kun viser, at kardinal

Alberoni, efter at rejsen var endt, har tilskrevet ham og

gjort ham et forslag i den retning. D'Esneval kostede
9*
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kongen en hel del penge, uagtet denne bestandig nærede

mistillid til ham. Det ses, at Schiilin og Danneskjold til

en tid have anbefalet, ikke at lade så store planer strande

af mangel på en ringe understøttelse. Da Norden måtte

vende om, betragtede kongen foretagendet som mislykket,

så dettes egentlige formål må have hgget på et sydhgere

punkt; de rejsende skulde have nået til »kongen eller

kejseren af Ætiopien«. Et årstid efter kom grevd'Esne-

val til København, afpressede kongen endnu nogle flere

penge, og rejste derpå bort, som det synes til kongens

store glæde ^).

Hvad bogcensuren angår, var det som bekendt

en institution, Christian VI. havde arvet fra sine fædre,

og der skete ingen synderlig forandring med den. Hvis

Gram har ret, når han mener, at her er mere end på
noget andet sted hold på folkets mund og pen 2), var

denne skade i ethvert tilfælde gammel. Der er ikke noget

eksempel bekendt på, at der er nægtet nogen egentlig

bog at udkomme eller forlangt forandringer foretagne i

den. Censorernes opgave var at forhindre, at der tryk-

tes noget, der kunde anses for stridende mod landets

forfatning eller mod den herskende rehgion, og det blev

dette sidste, som under de hæftige kirkehge stridigheder

blev hovedsagen. Det vil andensteds blive omtalt, at

professor M. Wøldike som det teologiske fakultets de-

canus nægtede at sætte sit imprimatur på en af hans

kollega Reusz forfattet disputats, fordi han anså den

for at indeholde socinianske sætninger, og det tilsigtede

vist nok at lette adgangen til at få pietistiske bøger

trykte, når det ved et reskript af 7. Septbr. 1736 be-

stemtes, at når decanus i det theologiske fakultet havde

forfald, skulde censuren gå på omgang mellem de andre

») Mneiu.III, 112 og Here steder i brevene. Athene VII, 1816, 533 f.

'*) Mnem. Il, 131.
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professorer, og både de extraordinære professorer, og

L. Leth, der var professor catecheseos, skulde da del-

tage i den. Dette benyttedes i det mindste, da Pontop-

pidans forklaring udkom med Leths imprimatur: dette

vilde måske ellers have været vanskeligt nok at opnå.

Det var formodentUg også, fordi den ovenfor nævnte og

andre censurer af mange betragtedes som vedkommende

censors eget skøn, at det ved et reskript af 10. Oktober

1738 befaledes, at censors navn ikke måtte trykkes på

de approberede bøger, men censuren skulde indsendes

til fakultetet, og dettes notarius skulde under sit

navn sætte imprimatur på bøgerne. Da kirkekolle-

giet oprettedes, fik det for religiøse skrifters vedkom-

mende en slags overcensur, så det kunde, om det vilde,

underkaste de bøger, der vare approberede eller forka-

stede af de ordinære censorer, et nyt eftersyn; herved

tænktes måske også nærmest på, at der på denne måde

kunde banes vej for bøger i pietistisk retning, hvis pro-

fessorerne skulde lægge dem hindringer i vejen. Men
så travl en institution som dette kollegium end ellers

var, vides det dog aldrig at have gjort brug af den myn-

dighed, der her var givet det. — Det var imidlertid ikke

nok, at der førtes tilsyn med de bøger, der tryktes inden-

lands, giften kunde også indføres udenlands fra. Men
også herover vågedes der. Således blev der 1733 anlagt

sag mod en bogfører Lossius, der havde forhandlet en

lille piece, som havde angrebet pietisterne i København^),

og i året 1740 pålagdes det bogførerne ikke på egen

hånd at sælge mislige skrifter til andre end lærde mænd
og dem, der havde biblioteker; da var der, især i Norge

bleven udbredt kvækerske skrifter, så som R. Barclays

liden katekismus^). — Efter den russiske gesandts

>) Mnem. II, 136.

2) Sæll. indl. 1740, 23(le Septbr.
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forlangende blev det et par gange forbudt at sælge bøger,

der handlede om russiske forhold, og endelig vågedes

der nøje over. hvad der indeholdtes i aviserne. Det på-

lagdes således under 10de Oktober 1738 Caspar GrHl.

at de skrevne aviser, som han forsendte inden- og

udenrigs, skulde indsendes til det tyske kancelli, før de

med posten forsendtes. Generalpostamtet skulde da

gennemse dem; hvad der i fremmede aviser fandtes om
udenlandske sager kunde optages, når ikke personaha

til beskæmmelse mdførtes; hvad fremmede ministre for-

langte indført, skulde først efterses i det tyske kancelli

(Reskr. 7de Novbr. 1738). I året 1740 pålagdes det

postdirektørerne, at de herefter skulde gennemgå aviserne

^-ikke separatim, men conjunctim<. for at forhindre, at

de kunde indeholde noget, som kunde være anstødeligt

for en eller anden stat.
')

Boghandelen stod endnu på et meget primitivt,

standpunkt. En af de bogførere, der oftest nævnes,

Lossius, var tillige smørhandler. Bøgerne blev som oftest

trykkede på forfatterens egen regning, efter at han

havde sikret sig ved en prænumeration, og i det mindste

i mange tilfælde forhandledes de også af ham selv.

således var Holbergs Danmarkshistorie -at bekomme hos

autorem selv. boende på hjørnet af Nygade og Gammel-

torv -<. Hver af dens tre tomer kostede 10 ^J) Stundom

havde forfatterne dog også kommissionærer i Jylland og

andre steder. — Bladlite raturen var højst ubetydelig.

Dagsefterretningerne meddeltes i de oftere citerede extra-

ordinære relationer, der indeholdt korte notitser om uden-

landske forhold, men om indlandet så godt som intet

andet end udnævnelser og avertissementer: af de sidste

var der stundom knap en side i småt oktav. Dette blad

1) Sæll. indl. 1740, 6te Maj.

2) Extraordinære relationer 23de Maj 1735.
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udkom to gange ugentlig. — De lærde tidender, der vare

begyndte 1720, fortsattes i vort tidsrum; de meddelte

efterretninger om den fremmede og anmeldelser af den

danske literatur; digteren T. Clitau var en tid redaktør,

måske også Wadskjær. ^)

Næppe var arbejdet med universitetets genoprettelse

endt. før der toges fat på en omorganisation af det

lærde skolevæsen. I året 1732 indhentedes der be-

tænkninger om skolernes antal, tilstand, pengemidler m. m.

fra samtlige biskopper, og under 13de Marts 1733 gaves

der universitetskommissionen det hverv at be-

handle det indkomne materiale og gøre forslag til en ny

anordning, hvorved skolerne kunde forbedres. De punkter,

hvorpå kommissionen henvendte sin opmærksomhed, var

at skafte bedre lærebøger, tilvejebringe en bedre

undervisningsmetode og endelig at skaffe rektorer

og lærere større indtægter, samt gøre en hensigts-

mæssig anvendelse af de til stipendier henlagte midler.

'I året 1736 blev den første af biskop Worm udarbejdede

forestilling forelagt kongen, og denne bifaldt forslaget om,

at de mindre skoler skulde nedlægges, og at der således

skulde tilvejebringes så store lønninger for rectorer, con-

rectorer og hørere, »at de kan have lyst til at blive deres

livstid ved skolevæsnet og ej straks stræbe efter andet

kald«. Imidlertid døde Worm 1737, Bartholin 1738,

og først i dette år indtrådte biskop Her sleb i Worms
sted. Allerede herved blev arbejdet sinket, og endnu

mere vist nok ved, at Gram i adskillige punkter indtog

en særstilling. For det første erklærede han tanken om
at skaffe så høje lønninger, at ikke blot rectorer og

conrectorer, men også hørerne kunde blive hele deres

liv ved skolerne for en »impracticable idé«, selv ved den

aller stærkeste reduktion, hvad han sikkert havde fuld-

') N. M. Petersen IV, 266, 269.
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stæiidig ret i. Men dernæst var han meget betænkelig

ved den store indskrænkning af skolernes antal,

som Hersleb synes at have foreslået, når der f. eks. i

Jylland kun skulde være 5 skoler, da det vilde være til

stor fortræd for dem, der hidtil havde kunnet lade deres

børn gå i de små skoler i deres nærhed, før de lode

dem gå over i de større og bedre. Desuden anså han

det under henvisning til 5te Moseb. 27 og 28 for en

meget betænkelig sag at forandre fundatser, der påkaldte

»Guds hævn, vrede og formaledidelse og både evig og

timelig straf« mod dem, der vilde rokke testators viUie.

Især opponerede han dog mod en ytring af Hersleb om,

at stipendierne kun gjorde liden nytte, da ikke 1 eller

10 af 100 af de fattige børn, der ved dem droges til

skolerne, blev til noget ordentligt, men kvitterede bogen

for at blive soldater, tingstude, dagdrivere. Han mener

tvertimod, at de fattige ikke ere så fordærvede i op-

dragelsen som de rige, der ere opvoksede i kælenskab

og selvrådighed. Men han oplyser tiUige , hvor slet *

funderede en stor del af skolerne vare. I Store Heddinge

var beneficia 4 rdl., rektors løn 120, i Præstø rektors

løn 90, beneficia 10, i Rødby rektor 30, beneficia 11

rd. osv.

Endelig udkom anordningen den 17de April

17 39. Man var da bleven enig om at beholde i Sæl-

land 8, på Fyn 2, Lolland-Falster 2, i Nørrejylland 8, i

Norge 4 skoler. — Der var før i Jylland 24, på Sælland

15, på Fyn 7 osv. — Loven viser i øvrigt, hvilke mis-

brug man ønskede at imødegå. Det forbødes således

lærerne at tage mod gaver (nytår, St. Thomas offer) af

de disciple, der nøde stipendier, medens de måtte tage,

hvad de vilde give, der holdtes i skolen af deres egne

torældre. — Lærerne måtte ikke besværes med at præ-

dike for præsterne. — Rektorerne skulde bortvise børn,

der vare blevne 12 år gamle, når de ikke til den tid
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viste anlæg for studeringer. Man havde bragt i erfaring,

at stipendierne lokkede fattige folk, også bønder, til at

sætte deres børn i skole, hvorved universitetet besværedes

med studenter, der vare uskikkede til studeringer, vante

til laster og et forargeligt tiggeri. Også sådanne skulde

afvises. —- Endvidere advares der imod uforstandig uden-

adslæsning og imod at ville tvinge drengene til at lære

ved at prygle dem. —• Den daglige bibellæsning, sang og

bøn skulde holdes på Dansk, ligesom det også ønskedes,

at lærebøger, særligt den latinske grammatik, blev skrevet

på dette sprog, ligeledes katekismus og lærebog for

nederste og mellemste klasse. Det danske sprog skulde

også dyrkes, især ved at skrive oversættelser fra Latin til

Dansk, samt ved lette stile. Disciplene måtte ikke præ-

dike, før de vare indskrevne ved universitetet, ikke løbe

med præsternes cirkulærer, ikke være tiendetællere. Under-

visningstiden var 8 timer daglig. Der skulde undervises

på skolen, kun i den koldeste vintertid måtte lærerne

læse på deres kamre, hvis der ikke var kakkelovne på
skolen. — Særligt må vi bemærke anordningens § 24,

fordi denne viser, hvor stort fremskridt pietismen havde

gjort, siden universitetsfundatsen udkom. Det hedder her,

at på det at skolerne kunne være den Helligånds værk-,

sted, skulde lærerne frem for alt beflitte sig på at ind-

plante en sand gudsfrygt i hjærterne. De skulde tale

særskilt med hver enkelt discipel om hans sjæls tilstand,

dog således, at de indprente dem al oprigtighed og af-

sky for hykleri. De, hos hvem Guds ånds nådevirkninger

ytre sig kraftigere end hos andre, skulle være genstand

for lærernes særegne omhu, for at det gode hos dem
kan blive og vokse. Fremfor alt skal det lægges ung-

dommen på sinde, at selv med de .aller bedste natur-

gaver er mennesket dog, når han er uden nåde, i en

fordømmehg tilstand, og at al visdom og dyd hos et

blot naturligt menneske ikke gælder for Gud, når det
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ikke liollifjes ved nåden osv. —• Denne paragraf er næppe

af samme støbning som den øvrige lov, og det er utvivl-

somt, at den hverken er forfattet afHersleb eller Gram. ^)

Reformen af det latinske skolevæsen kom for så

vidt almueskolen til gode, som der nu oprettedes

danske skoler i de byer, hvor de små skoler vare blevne

nedlagte. Men med hensyn til landet måtte Christian VI.

have særlig opfordring til at følge det eksempel, hans

fader havde givet ved at oprette skoler paa ryttergodset.

Dette eksempel var allerede efterfulgt af adskillige gods-

ejere. Kongens søster. Sofie Hedevig, havde endog

allerede 1719 oprettet 7 skoler på Dronninglund gods og

1721 5 på Fredriksdal. og broderen, prins Carl, op-

rettede 1722 6 på Vemmetofte. Her var det i fundatsen

bestemt, at børnene før deres første altergang skulde af-

lægge en højtidelig trosbekendelse i kirken. Medens

Fredrik IV. kun havde tillagt lærerne 24 rd. åriig, havde

de på Vemmetofte 40. 2) Også C. Plessen oprettede

skoler på sine godser. Det første sted, hvor det offent-

lige anlagde nye skoler i Christian VI.'s tid, var på

Sorø gods. Stiftsøwigheden anholdt om og fik tilladelse

til at anvende godsets overskud hertil, og der oprettedes

1732 11 skoler, der ganske vare indrettede og ordnede

som rytterskolerne. — Af de egentlige kongehge godser

blev Dragsholm i Odsherred 1735 forsynet med 8

skoler. 3) Men dette var kun et forsøg: kongen havde

*) Nyerup, De latinske skolers historie. Loven findes i Dån. bibl.

IV, s. 522 ti'.

2) Brasch, Vemmetofte II, 79 f.

«) Efter overslaget kostede hver af dem 623 rd. De fik en indskrift

i lighed med Frederik IV."s:

Hoc pædagogium et hujus instar octo in reservatis Eegiis præfecturæ

Draxbolmiæ tractibus fundavi. A. C. ClOiOCCXXXV.

Vi sjætte Christian, som ved Guds magt beklæde

den fjerde Frederik, vor salig faders sæde,
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alt den gang besluttet at gennemføre et almindeligt

skolevæsen både for Danmark og Norge, og den, der

har tilskyndet ham dertil, har sikkert været Bluhme.
De pietistiske præster, der søgte at få fat på de enkelte

og at gøre troen levende i deres hjærter, måtte idelig

støde an mod den grove uvidenhed, der fandtes hos al-

muen; de blev derfor naturligt oplysningens talsmænd og

så hen til et ordnet skolevæsen som den grund, hvorpå

en kristelig oplysning bedst kunde bygges. Når almuen

lærte at læse og således selv kunde forny sine kund-

skaber, håbede de, at den ikke i den grad vilde glemme
børnelærdommen, som det nu ofte var tilfældet.

Under 5te Februar 1735 udstedtes der en ordre til

biskopper og stiftamtmænd om at undersøge og ind-

berette, hvor mange skoler der foruden de kongelige

fandtes i stifterne, hvor mange der endnu burde oprettes,

og hvad disse vilde koste, samt hvor de burde ligge. De
indkomne indberetninger, der udviste, at der ikke var så

ganske få skoler, bleve foreløbig overgivne til Bluhme,
Højer og Schrøder, og, efter at være behandlede af

dem, til en kommission bestående af missions-
kollegiets medlemmer^) og Bluhme (d. 18de Januar

1737). Den udarbejdede da anordningen af 24de
Januar 1739, der sluttecje sig nær til instruxen for

rytterskolerne, kun at den skulde gælde for hele landet.

Degnene skulde allevegne holde skole; hvor der ingen

degneskole var, men forholdene vare således, at alle

og villig drage for Guds sando kirke sorg,

den vi skattere for hvert kongeriges borg,

nu følge haunem i at bygge skolers mure,

og ønske, at vor æt må deri så fremture,

at under deres spir Guds orden læres må,

at Gud sin ære kan og hver Guds rige få.

Sæll. indl. 1736, 28dc Decbr.

*) J. L. Holstein, Schrøder, Steenbuch og Højer.
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sognets børn kunde søge én skole, skulde der bygges en

sådan: ellers skal der holdes omgangsskole. De for-

nodne indtægter skulde fremkomme ved tavler, der to

gange årligt skulde ombæres i kirkerne samt ved alle

gilder, dernæst af bøder under ^j., rd., af lysepengene fra

kirkerne og endelig af en personlig skat, for hver hånd-

værker på landet 8 sk. — 1 mk. hvert fjerdingår, for

hver husmand og indsidder 4. 8. 12 sk., højst 1 mk. år-

lig, for hver ugift karl 3 sk. og for hver pige 2 sk. halv-

årlig. Det manglende skulde lignes over hele stiftet,

således, at pengene udredtes af kirke- og kongetienderne,

den frie hovedgårdstakst og skovskyld, men kornet af

bøndergårdene og andet ufrit hartkorn. — Lærernes løn

sattes til 12. rd., 5 tdr. rug og 5 tdr. byg foruden foder,

græsning og brændsel: for hvert barn. der ikke var

under fattigvæsnet, skulde de, når det meldtes til skolen,

oppebære 4 sk. — Der skulde undervises i religion og

læsning: for de børn, der tillige skulde lære at skrive

og regne, skulde der betales 2—4 sk. ugenthg. — Den

hele måde, hvorpå således skolevæsnets indtægter til-

vejebragtes, led af samme skrøbelighed som ved fattig-

væsnet. De små beløb. 2. 4. 8 sk., lode sig ikke ind-

kassere, og byrden kom til sidst til at hvile der. hvor

den aller mindst kunde tåles, nemlig på hartkornet. Men
dertil kom straks en anden vanskehghed. Kommis-sionen

var i sin beregning over, hvor mange skoler der skulde

opføres, gået ud fra indberetninger fra biskopperne og

stiftamtmændene. Da nu planen skulde sættes i værk,

sammenkaldte amtmændene lodsejerne og præsterne for

med dem at overlægge, hvor der skulde opføres skoler,

og resultatet blev, at efter amtmændenes indberetninger

behøvedes der mange flere, stundom 3— 4 gange

så mange skoler som efter stiftamtmændenes, så der

vilde medgå 2 tdr. guld til at opbygge skolebygninger

og 30—40000 rd. årlig til lærernes lønning. Udgifterne
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vilde blive 4—6 rd. en gang for alle og 6—8—10 mk.

årlig for hver td. hartkorn; men der kunde slet ikke

være tale om, at dette kunde bære en sådan byrde. Nu
påstod vel kommissionen, at amtmændene havde mis-

forstået kongens villie, og at anordningen kunde blive

i »sin fulde kraft og vigueur«. når den forklaredes nær-

mere ved en plakat. — Men dette var kun en dækning

for et tilbagetog; der gjordes intet forsøg på at vende

tilbage til den på stiftamtmændenes indberetning byggede

beregning. I virkeligheden havde kommissionen foran-

lediget, at der var udkommet en anordning, der ikke

kunde gennemføres, fordi de undersøgelser, der vare

gåede forud, havde været unøjagtige og ufuldstændige.

— Ved plakat af 29de April 1740 forklaredes da

anordningen således, at det overlodes til godsejerne selv

at bestemme, hvor mange skoler der skulde være pa

hvert gods, og hvorledes udgifterne skulde fordeles, samt,

hvad der især blev skæbnesvangert for fremtiden, at be-

stemme lærernes løn. — Som en følge heraf blev det

meget forskelligt, hvad der udrettedes på de forskellige

steder. Hvor der var velvillige godsejere, og disse under-

støttedes af præsterne, blev der oprettet skoler, som ikke

vare så ringe; hvor dette ikke var tilfældet, var det kun

af navn, der var et skolevæsen. ^) — Den skoleanordning,

der samtidig med den danske udstedtes for Norge,
undergik endnu større forandring, i det det her ved pi.

af 5te Maj 1741 overlodes til menighederne selv at fore-

slå de bekvemmeste midler til ungdommens undervisning

og at ligne skoleudgifterne.

O L. Koch, Den danske landsbyskole 15—22. — Sæll. indl. 1740,

29de April,
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V.

Kirkelige forhold.

Når kong Christian VI. nævnes, ville de fleste

straks tænke på ham som pietisternes konge. Dette

kan han også med rette kaldes; ti der var næppe nogen

side af hans regeringsvirksomhed, der optog ham mere
end bestræbelserne for at fremme det kirkehge liv. Både
derfor, og fordi hans regeringstid er fattig på udvortes

begivenheder, må skildringen af den stærke kirkelige be-

vægelse udfylde en stor del af hans historie. Den
pietistiske opvækkelse er også et af de mærkeligste

afsnit af den danske kirkes historie, om end eftertiden

har vist, at bevægelsen ikke nåede så dybt ned, som
det den gang så ud til, og at pietismen ikke blev noget

sandt genfødelsens bad for den danske kirke; den var

kun indledningen til en stor krisis, den første begyndelse

på det nedrivningsarbejde, som blev fortsat hele det 18de

århundrede igennem. — Det var gået med reformationens

kirkelige resultater som med de videnskabelige; man
havde med den største iver fastholdt den rene lære, som
var bleven befriet for de menneskelige overleveringer,

der havde skjult og fordrejet den; men også her var

begejstringen svundet bort, og det var såre langt fra, at

kristendommen var bleven den surdej, der gennemtrængte

livet. Renaissancetiden mærkes af en for os ufatte-

lig dualisme; en usminket fromhed kan gå ved siden af

den største råhed, den vitterligste overtrædelse af gud-

dommelige og menneskelige bud. Et levnet som kong

Christian IV. 's er en levende illustration heraf. Men
denne modsigelse imellem livet og læren var endnu langt

fra overvundet, og det hgger i sådanne skrøbeligheders

natur, at de blive mere og mere fordærvelige, jo længere
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de -holdes vedlige. Derfor gør også Frederik IV.'s synder

mod det 6te bud (frøken Schindel, grevinde Viereck,

Anna Sofie) et langt uhyggeligere indtryk end Christian

IV.'s. Men hvad vi finde hos de højest stillede, findes

endnu mere i de lavere lag af folket, og det er pietismens

fortjeneste for alvor at have hævdet, at tro og levnet må
svare til hinanden, at der skal være enhed i livet; det

er så dens mangel, dels at den ikke har troet at kunne

tilvejebringe denne enhed uden at måtte opgive og ude-

lukke væsentlige sider af livet, som det syntes den

umuligt for kristendommen at gennemtrænge, dels at

den tidt lagde en sådan vægt på opvækkelsen og. de

livsytringer, den mentes at skulle fremkalde, at den glemte

at spørge, hvorledes denne opvækkelse selv Var frem-

kaldt, og hvorpå den byggede. Der taltes så meget om
oprigtigheden i den enkeltes bekendelse af kristen-

dommen, at man overså betydningen af, at mange løs-

reve sig fra kirkens lære og sakramenter, og anså sig

for at have god grund hertil, når de, som de sagde, ikke

kunde forlige kirkens skikke og lærdomme med deres

samvittighed.

Det er mærkeligt, at pietismen først får sin

blomstringstid i Danmark efter 1730. Det var da 27 år,

siden Spener døde, hele den slægt, som havde båret den

frem i Tyskland, var borte, og Halle begyndte allerede

at tabe noget af sit ry. Naturligvis havde bevægelsen i

Tyskland også havt sit udslag her; der var hist og her

holdt forsamlinger i husene. Kong Fredrik IV. var ikke

uvillig imod den; F. Liitkens var hans hofpræst,

Schrøder lærer for hans søn, og det var ham, der kaldte

B. Bluhme til København, ligesom det frem for alt ikke

må glemmes, at de danske missioner grundlagdes. Der

var også nok af den art begivenheder, der pleje at bane

vej for en alvorlig bodsprædiken, pest, krig, vandflod og

frem for alt Københavns brand 1728: men dog var det
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først, som om alle sluser åbnedes, da Christian VI.

besteg tronen. Grunden hertil kan til dels søges i, at

kongens fromhed var vel bekendt, ligesom man
vidste, at han, hans hustru og en del af de mænd, der

nu kom til roret, vare stærkt påvirkede af pietismen.

Men det må heller ikke overses, at opvækkelsen her

ikke skyldtes den egentlige pietisme, men dennes yngre

søster herrnhutismen, som netop nu stod i sin ung-

doms kraft. Mænd som Bluhme og Liitkens havde længe

prædiket i København, uden at der var fremkaldt noget

røre derved, og Fredrik IV. vilde visselig ikke have lagt

hindringer i vejen for en pietistisk opvækkelse. Men det

er først ved Zinsendorf, der fremkaldes en sådan,

som det "i det følgende skal påvises : til denne sluttede de

egentlige pietister sig for en tid, og de to retninger ere

således indvævede i hinanden, at det ofte er umuligt at

sige, til hvilken af dem selv fremtrædende mænd høre.

Inden vi gå over til at skildre de kirkelige be-

givenheder under Christian VI., skulle vi kortelig omtale

den mand, der havde størst indflydelse på disse, nemlig

Johannes Bartholomæus Bluhme. Han er- født i

Tønder 1681, blev tysk opdraget, studerede i Rostok.

men gik 1702 til København for at øve sig i det danske

sprog, >>som i amtet Tønder til gejsthge betjeninger er

højst fornødent <. Her synes han først at være bleven

påvirket i pietistisk retning af præsten Brunsmann ved

Vartov, der gav ham Speners og Franckes bøger at

læse. Men hans egenthge omvendelse fandt dog sted

nogle år senere, da han lå 17 uger farlig syg. »I denne

korsets skole lærte Gud ham mere til hans sjæls salig-

hed, end han havde lært på universitetet. < Bluhme hører

helt til den halleske skole og må regnes for en ægte di-

scipel af Spener. I året 1707 blev han præst i Borne

(tysk Bohren) i Angel, 1726 forflyttedes han til Rends-

borg, og året efter kaldte Fredrik IV. ham til tysk hof-
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præst i København. Han fik 1733 konfessionarius's

embede og indtægter, men ikke rangen. ')
— Trods alt,

hvad J. Møller har fremdraget for at retfærdiggøre

Bluhme, har der dog al tid hvilet en skygge over hans

navn. Endnu N. M. Petersen udbryder, når han nævner

det: Bluhme! hvilke mørke forestillinger forbinde sig

ikke med dette navn! hvilken gudsfrygtighed strømmede

der ikke ud fra ham til hoffet og fra hoffet til hele riget. <

Når vi ville se på de regeringshandlinger, hvortil Bluhmes

navn er knyttet, da er det især konfirmationens
indførelse, landsbyskolernes organisation og
generalkirkeinspektion skolie giet. Heri kan der

ikke søges nogen grund til at tvivle om hans hæder-

lighed. Som kongens skriftefader se vi ham gen-

tagne gange optræde til fordel for dem, der vare for-

urettede, eller i ethvert tilfælde trængte til forbøn. Især

er det et træk, der kun kan hædre en konfessionarius,

at han havde mod til at formane kongen til en mildere

fremgangsmåde mod Anna Sofie^i; ti dette var ganske

sikkert at røre ved et ømt sted. — Samme år, 1735,

beder han for sin afskedige formand Frauen, der dog

var bleven fjærnet for sine voldsomme udtalelser mod
pietisterne, at kongen vil tilgive ham. Kongen svarede:

>Vel har han offenthg fornærmet os; derfor skulde vel

også flere vide det, at han har bedet os om forladelse;

imidlertid antage vi denne afbigt og forsikre, at vi alle-

rede for længe siden have tilgivet ham, førend han har

bedet os derom. Min frelser tilgiver mig daglig så meget

;

hvorledes skulde jeg da ikke af hjærtet tilgive min
næste. '<'^) Endelig fandt den hårdt forurettede kapitain

') Zwergius, Det sællandske kleresi, s. 800. Kirkehist. saiul., 3die

række II, 571.

-) Mnemos. II, 311.

3) Smstds., 386.

L. Koch; Kong Christian VI. 10
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Fr. Liitkeii en talsmand i Bluhme. Liitken, der efter

sin afskedigelse var i stor nød, havde anvendt alle midler

for at få en ny ansættelse eller en understøttelse. Da,

fortæller han selv, kom provst Hviid til ham og sagde

ham, at Bluhme havde talt for ham til kongen. -Min

herre og min Gud!« udbrød Liitken, »jeg har aldrig set

den mand.« Det viste sig, at Bluhme havde talt for

ham, fordi han havde hørt meget godt om ham af grev-

inde Laurvigen og andre fromme folk, og da kongen

omtalte Liitkens formentlige forseelse, sagde Bluhme:

»Nå, så har Deres Maj. jo vist retfærdighed, vis nu også

nåde.« Følgen blev, at Liitken kort efter fik en an-

sættelse. — Derimod er der intet bekendt om, at Bluhme

nogensinde har benyttet sin indflydelse til at skade andre

eller til fordel for sig selv. Heller ikke synes det, at

han har blandet sig synderligt i verdslige sager; en

gang, i året 1737, gjorde han sig til talsmand for en

deputation af holstenske marskbønder, der var i Køben-

havn med et andragende i anledning af landmilitsen.

Schulin. hvem kongen meddelte dette, er åbenbart bleven

ærgerlig over Bluhmes indblanding, og kongen giver ham
ret i, at denne helst måtte lade være at blande sig i

sager, som han ikke forstår sig på. ') Man er egentlig

i forlegenhed, når man skal forklare, hvorfor denne mand
har vakt så stor uvillie mod sig, som han i virkeligheden

har. Vi skulle her blot omtale biskop H ersleb s dom
over ham. Han siger, at »der lå visse folk magt på, at

ingen andre skulde befordres til gejsthge embeder end

de, som vare af deres parti, f. eks. de, som under hellig-

heds skin klagede for Bluhme over præsternes ugude-

lighed, fordømte alle folk, blamerede bisperne og andre

gejstlige, bragte ham rapporter, sandt og usandt, fra alle

stifter i begge rigerne, hvilke han igen som sandheder

^) Danske kongers historie 421, 29.
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forebragte kongen, derimod alle andre lærde, duelige og

habile mænd, som holdt sig for gode at tilbede ham,

de skulde hedde kødelige bugtjenere, fjender af alt godt,

urolige, opsætsige mod kongelige anstalter, når de andre

ulærde, uduelige og idioter, som ikke havde håb ved

noget retskaffent at komme frem, ja til dels være be-

kendte for ret liderhge og højst forargelige mennesker,

som nu, fordi de hængte med hovedet, tilbade hr. Bluhme,

rapporterede om andre, skulde hedde omvendte, gode

sjæle, forfulgte, åndelige«. ') — Der er en indignationens

energi i disse ord og i hele den afhandling, hvoraf de

ere tagne, der vidner om, at Hersleb har følt sig dybt

krænket ved den måde, hvorpå Bluhme har brugt sin

indflydelse, og det tør ikke betvivles, at han har troet

at have god grund til sin klage. Men selve de oven-

anførte ord vise, at denne især går ud på. at Bluhme
øvede indflydelse på ting, som ikke kom ham ved. Han
synes at have været en mand, der vel satte pris på
at have en stor indflydelse, men ikke brød sig

om at have den stilling, der svarede dertil.

Det er påfaldende, at han aldrig får konfessionarius's

rang på en tid, da ellers rangsygen grasserede så stærkt

:

i det hele var der vel næppe nogen gejstlig stilling, der

vilde have været uopnåelig for ham; men han nøjedes

med at være hofpræst. Dette kan fra Bluhmes side be-

tragtet være meget priseligt ; men det er også uundgåeligt,

at en skjult indflydelse, der føles allevegne, og som ud-

øves af en mand, hvis stilling ikke berettiger ham dertil,

al tid får noget odiøst, fordi magten og ansvaret her

ikke følges ad. Dette måtte så meget mere være til-

fældet med en mand, der stod Christian VI. så nær, som
denne konge havde en stor lyst til at skaffe sig under-

retning om personer og forhold ad sideveje; han satte

») J. Møller, Teolog, bibl. V, 147.

10*
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stor pris på, hvad der på den måde rapporteredes ham,

og han har utvivlsomt taget mere hensyn dertil, end

gavnligt var. — Dertil kommer så, at Bluhme var en

ensidig partimand; han har ikke holdt sig fri for

kun at se de virkelig troende i dem. der bar pietismens

udvortes skilt, og han har næppe havt menneskekundskab

nok til i det hele at bedømme, når fromheden var al-

vorlig, og når den kun var en alamodisk kappe, der

kunde vendes efter hofvinden. Hykleriet var jo vrang-

siden af hele den tids opvækkelse. — I sine breve til

Bluhme ^) søger kongen flere gange at dæmpe hans iver

og gøre en mindre ensidig betragtning gældende. — Da
Bluhme endelig i generalkirkeinspektionen fik en

stilhng, der kunde berettige ham til at gribe ind i kirkens

forhold på mange måder, gjorde det ham ikke mere af-

holdt; ti dette kollegium var ilde set udenfor de pietisti-

ske kredse; det ansås for at udøve den betydelige

m\Tidighed, det i nogle år havde, på en vilkårlig måde,

og dets pladser beklædtes for en stor del af mænd, som
i det mindste bisperne kun nødigt bøjede sig for.

Også i kirkelig henseende er der et vendepunkt i

Christian VI. 's tid ved året 1735. I den tid, der går

forud for dette, kæmper pietismen sig frem i stadig strid

med den gamle ortodoxi. Regeringens optræden under

denne strid er vaklende, ofte aldeles uforståehg. Der er

modsigelse mellem kongens og hoffets optræden på den

ene side og regeringshandlingerne på den anden side,

og selv disse sidste stemme ikke godt med hverandre.

Dette kan kun forklares ved, at forskelHge magter have

modvirket hverandre. På den ene side stod hof-

kredsen, dronningen og hendes moder, Schulin

og J. L. Holstein, hvis magt bestandig var i stigning,

på den anden side Rosenkrands og biskop Worm;

') Mneiu. IV.
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men begge disse mænd havde henved 1735 mistet deres

indflydelse. Rosenkrands sad vel i konseillet til 1740,

men kongen havde mistet tilliden til ham; Worm døde

1737 og fik P. Her sleb til efterfølger. Denne stod den

gang det pietistiske parti meget nær, om han end snart

blev dets ivrige modstander. Pietismens sejr be-

tegnes især ved konfirmationens indførelse og general-

kirkeinspektionskdllegiets oprettelse, og den holder sig

til kongens død.

Det er imidlertid, som alt omtalt, ikke så meget den

egentlige halleske pietisme, der her til lands giver stødet

til bevægelsen, som herrnhiitismen, eller rettere sagt

grev Zinsendorf selv; disse to retninger ere i deres

grmid ikke hdet forskellige. Netop den så meget om-

talte saliggørelsens orden forstås ganske anderledes i

Herrnhut end i Halle, der er en afgjort modsætning

mellem pietismens bodskamp og Herrnhutismens ofte

noget sentimentale fromhed. I Tyskland var uenig-

heden allerede kommen frem, i det professor Milsche i

Halle 1729 havde angrebet Zinsendorf, fordi han ikke

havde gennemgået den rette bodskamp; man så i

Halle med uvillie, at herrnhutismen ved sin særegne or-

ganisation emanciperede sig, og Zinsendorf skrev 1731

iil kongen, at Reusz, der havde været i Halle, havde

fundet meget der forandret; kun Francke holdt ud med
faderens værk ^). Men her i landet, hvor brødremenig-

heden ikke havde organiseret sig, syntes det de fleste,

at den religiøse alvor, uvillien mod forlystelser, modsæt-

ningen mod statskirken og kærligheden til forsamlingerne

vare nok til at sammensmelte de to partier, således at

mange af de mænd, der sluttede sig til Bluhme og Pon-

toppidan, også stode de herrnhutiske kredse nær, og

dette var så meget mere tilfældet, som pietisternes ikke

*) Danske konj^ers hist. 395. 1.
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mindre end herrnhuternes prædiken idelig drejede sig

om lammets blod, om Jesu blodige side, blodige sved

osv. — Siden indtræder der dog en spænding mellem de

to retninger. Pietismen i Tyskland brød med herrnhu-

tismen, f. eks. da Spangenberg 1733 forjoges fra Halle,

og dette mærkedes også mere og mere i Danmark.

Denne modsætning lå måske allerede til grund, når

Bluhme og Reusz ikke al tid stemmede over ens. —
H. Gerner har været sig den bevidst, når han siger:

»Jeg nægter ikke, at jeg efterhånden tabte noget af den

kredit, jeg havde for mange af de tiders pietister, alier

helst da de og søgte på alle mulige måder at gøre dem
mistænkte og fordægtige, som ikke vare således sindede

som de, men som. dog vare sande og evangeliske kristne,

og som på grund af Jesii nåde og fortjeneste havde

samfund med hverandre, og på hvilke der i henseende

til deres religion samt ganske væsen og vandel ikke

kunde være noget at udsætte«, eller når han udvikler,

at omvendelse og den sande kristendom er ikke nogen

tung og besværlig sag: kirken er ikke noget fængsel

eller tugthus, eller endehg, når han med hentydning til

Holbergs Niels Klim taler om, at der var præster,

der vilde have fat på forfatteren for »at bekehre ham<.

medens han selv var uenig med dem, da han ikke led

af 'Bekehrsucht« \). — Men først da kirkekollegiet i

kongens sidste år blev nødt til at optræde imod sværme-

riet, synes det, at man har fået øjet op for, at det var

herrnhutismen, som bestandig fremkaldte det, og der ud-

kom da adskillige anordninger, som vare rettede imod

den. — I en norsk præst, Jens Rennords stambog

findes c. 70 navne på personer, der i året 1734 have

skrevet i den. Disse tilhøre den egentlig herrnhutiske

kreds i København. Den tæller folk af alle stænder.

^) H. Gerner, Mærkværdigheder, s. 19, 84, 112.
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baronesse Sølen thai og A. G. Moltke ved siden af

håndværkssvende og studenter. W a i s e n h u s e t og d r o n -

n ingen s hofstat ere stærkt repræsenterede; af præster

findes Ewald. Reusz, P.N.Holst og A. C. Rohn. —
I en lignende stambog, der har tilhørt en af de mænd,

iivis navn findes i Rennords, Lars Dalhof, findes for-

uden mange af de i den forrige anførte 25 andre navne,

alle indførte i året 1733. Mellem dem er også de tre

herrnhutiske missionærer, der den gang opholdt sig i

København ^). Stort mere end disse 100 personer har

der vel næppe hørt til den egentlige herrnhutiske kreds,

om end mange flere have været påvirket af den. Vi

ville tidt komme til at omtale den ensidighed, der gjorde

sig gældende i opvækkelsen; men det skal ikke glem-

mes, at det er et smukt vidnesbyrd om dens kraft og

alvor, at den kunde forene folk, der ved stand og stil-

ling vare så vidt skilte fra hverandre.

Christian VI havde allerede før han blev konge

stiftet bekendtskab med Zinsendorf, og denne havde

siden tænkt sig, at skulle træde i hans tjeneste. I for-

året 1731 kom han efter indbydelse til København for

at overvære kroningen. Han opholdt sig kun kort, den

25. April rejste han fra Herrnhut, og den 22. Juli er

han igen hjemme og skriver til kongen ^j. Men ophol-

det havde stor virkning på forholdene i København ; han

blev modtaget som en kær gæst af hoffet, fik bolig i

slottets nærhed, og blev udnævnt til ridder af Danne-

brog. Det lyder ikke troligt, at han skulde være bleven

opfordret til at indtræde i konseillet, men have afslået

dette og gjort andre forslag til sin ansættelse så be-

skedne, at man tvivlede på, at de vare alvorlig mente;

ti endnu to år efter udtaler greven tydeligt nok, at det

') Kirkeh. saml. 3die Eække I. ;j70 og arkivet på Letraborg.

*) Mnem. IV, 292, Danske kongers hist. 395. 1.
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havde været hans hensigt at gå i dansk tjeneste M Det

måtte være kongen klart, at vilde han 1731 have gjort

Zinsendorf til minister, måtte han have valgt mellem
ham og I. Rosenkrands, men dette valg kunde den gang
ikke være t\ivlsomt. I den tid, Zinsendorf opholdt sig i

København, omgikkes han fortroligt med hoffet og mange
fornemme mænd, især C. v. Pies s en: han holdt selv

forsamlinger og opfordrede andre til at gøre det.

De første, der fulgte exemplet. vare baronesserne

Sølenthai og Marschalk, og præsterne Bluhme,
Ewald og A. C. Rohn ved Petri kirke vare tilstede

ved dem. Disse forsamlinger holdtes om søndagen, men
snart begyndte andre lægfolk at holde forsamhnger 2—

3

gange om ugen, ^) således Ewalds svigermoder, md.

Wulf. der boede i den gyldne ovn< på Gammeltorv,

hvor der var forsamling hver tirsdag og torsdag. Det

viste sig her, som overalt, hvor Zinsendorf optrådte, at

han paa en mærkelig måde forstod at optænde iveren

hos dem, han kom i berøring med. Før sin bortrejse

pålagde han nogle af sine venner at styrke de andre

og have opsigt med dem, så han, hvad der jo var hans

særegne gave, ved små og simple midler tilvejebragte

en organisation af de vakte ^). — Det var både

pietisternes og Zinsendorfs plan at danne en ecclesiola

in eeclesia, en lille kirke i den store; i en sådan lille

') J. Møller, der meddeler ovenstående efter Spangenberg, nærer

allerede tvivl om rigtigheden heraf. Mnem. IV 293. Om grevens

senere ytringer se det sammesteds meddelte brev til dronningen,

især s. 301 og 307.

'^) Geh. ark. Danske saml. 604, 19. Et trykt Blad: Wohlgegrun-

dete Antwort auf die Anfrage eines gewissen ftirstlichen Eathes

die pietistische Conventicula in Copenhagen betreffend 1782.

Som trykkested er påskrevet Hamburg — Der blev anlagt sag

mod boghandler Lossius, fordi han havde forhandlet dette skrift.

^) Ussing, Kirkeforfatning I, 303.
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kreds håbedes det, at den rette kristelige kærlighed

kunde kaldes til live igen, og at den, for at bruge

Zinsendorfs ynglingsudtryk, skulde bhve som senneps-

kornet, der vokser op og bliver til et stort træ. Der

var foruden de alt nævnte et par yngre præster, 0.

Her sleb ved Vartov og P. N. Holst, kapellan ved

Trinitatis kirke, der sluttede sig til de opvakte, og i

Zinsendorfs ven, professor og hofpræst J. Reusz havde

de en talsmand, der stod kongen nær. — Deres fariigste

modstander var den gamle overordentlig ansete stifts-

provst Morten Reenberg, til hvem sognepræsten ved

Trinitatis kirke, H. M o s s i n og den største del af de

gejstlige sluttede sig, ligesom også biskoppen stod på
deres side. — Striden udbrød i januar 1731; hidtil havde

forsamlingerne ikke vakt synderlig opmærksomhed.

De holdtes på den måde. at hvert køn forsamledes for

sig: man begyndte med bøn og sang; derpå lasstes et

kapitel af biblen, og de, der havde gave dertil, meddelte

deres bemærkninger derom; derpå meddelte deltagerne

i broderlig kærlighed hinanden Guds førelse med deres

sjæle. — Hos md. Wulf talte de om, hvad de i prædi-

kener havde hørt ; derefter holdt de bøn Og samtalte

siden om forskellige ting, f, eks. om Guds egenskaber.

om Satans snedighed, om hvor dybt Adam var faldet,

om hvorledes Gud, den evige kærlighed, var betænkt på

et middel af sig selv til vor frelse ^). Men nu skete det.

at studenterne nogle gange forstyrrede disse forsam-

linger og voldte temmelig betydelig uro, og dette blev

løsenet til, at striden bredte sig over hele byen: reli-

gionsspørgsmålene drøftedes ikke blot i husene ; men
præsterne prædikede med voldsomhed mod hverandre.

') Det tidligere anførte trykte blad i Danske saml. 604 og en be-

retning om det af den nedsatte kommission holdte forhør over

præsterne. Archivet på Letraborg.
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Og der opstod et røre, som der ikke havde været mage
til siden reformationen. Det havde jo lige siden denne

været en grundsætning, der var anset for urokkelig, at

religionsstridigheder var den største ødelæggelse både

for kirke og stat, og det kunde ikke væ;re andet, end

at de mænd, der vare opvoksede med denne anskuelse,

ligesom følte jordbunden ryste under sig ved den op-

ståede bevægelse. Til dem hørte både Rosenkrands
og biskop Worm, og det må tilskrives dem, at kongen

prøvede på at standse røret på samme måde, som hans

forfædre vilde have gjort. Ved to reskripter af 5. Februar

1732 pålagdes det magistraten at forhindre forsam-
lingerne, da disse havde foranlediget tumult og uorden,

medens biskoppen skulde forbyde præsterne fra

prædikestolen at tale enten for eller imod sådanne for-

samlinger ^). Som en følge heraf blev fire Herrnhuter,

der opholdt sig i byen, udviste, da det viste sig, at

de især havde været virksomme ved forsamlingerne.

Zinsendorf klagede i et brev til dronningen over den

medfart, der var bleven dem til del. Den herrnhutiske

menighed, siger han, måtte nu opgive alle de forhåb-

ninger, den havde næret om Danmark, når dens venner

skulde udvises, fordi forsamhngerne vakte uro, »ti når

det kom an på tumulter, da vil der vel findes en mørk-

hedens engel, som opvækker dem imod os.< ~) Kon-
gens forhold til Zinsendorf er efter denne tid

uklart, og man kan egentlig- kun referere begivenhederne,

men ikke forklare dem. Det næste år, 1733. sendes der

herrnhutiske missionærer til Grønland, endnu ] 735 skriver

kongen fortroligt til greven ; men da denne 3 måneder

senere kom til København, fik han ordre til at forlade

byen inden 24 timer, hvis han ikke vilde udsætte sig for

^) Helveg II, 2(len adg. s. 23. — Mnem. III, brevet nr. 278.

2) Mnem. IV s. 300.
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ubehageligheder^). Nogen grand til dette mærkelige

skridt kan måske søges i, at Zinsendorf var kommen
til C. Plessen, til hvem kongen den gang nærede mis-

tillid; men det må tillige antages, at organisationen af

brødremenigheden har vakt kongens mishag; spændingen

mellem denne og den halleske pietisme tiltog, og kongen

droges ved Bluhme mere og mere til den egentlige

pietisme. Han udtalte sig senere således om Herrn-

huterne: Vi anse dem for fromme folk, men som der-

hos vandre noget uordentligt, en ganske aparte sekt ere

de.

«

-) Zinsendorf genvandt aldrig kongens yndest. Det

næste år blev det ham pålagt at sende sit ridderkors

tilbage, »da det ikke er givet ham til brug på prædike-

stolen«, og da det 17.37 tillodes de måhriske brødre at

oprette en koloni, Pilgersruh, ved Oldesloe, måtte de for-

pligte sig til ikke at stå i forbindelse med Zinsendorf ^)

Vi vende herefter tilbage til tilstanden i- Køben-
havn efter udstedelsen af reskripterne af 5. Februar

1732. Disse havde, som det var at vente, ikke formået

at stille røret. De præster, der sluttede sig til pietismen,

lagde især vind på at skille klinten fra hveden på kir-

kens ager. Det var dem en vederstyggelighed, når

ritualets formularer tiltalte hele den blandede forsamling

i kirken som kristne. De turde ikke sige: »kæreste Guds

venner < til dem, der knælede ved alteret, eller »I gode

kristne« til fadderne. Ti det var jo vitterligt, at mange

af de således tiltalte hverken vare guds kære veimer

eller god« kristne. Men endnu mindre turde de ved

skriftemålet meddele absolutionen til alle dem,

der vilde til alters; de følte sig som delagtige i fremmede

synder, når de således skulde lægge deres hånd på

1) Mnem. 111, brevet nr, 319.

2) Smstds. IV, 319.

3) Dån. bibl. VII, 34.
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mennesker, om hvem de intet vidste, og for hvis oprig-

tige syndsbekendelse der ingen sikkerhed var. Når

præsterne for deres samvittigheds skyld ikke turde følge

ritualet, hjalp de sig paa forskellig måde, enten ved

udeladelser eller ved forandringer: men dette kunde i

den tid umuligt gå ubemærket hen, og der opstod mange
tilfælde, hvor kongen måtte gribe ind. Den alt nævnte

O. H ersleb, en broder til biskoppen, udelod absolu-

tion og håndspålæggelse ved skriftemålet. Men dette

blev endnu denne gang taget strengt som en overtrædelse

af kongens anordninger. Biskoppen fik d. 4. Juh 17.33

ordre til at kalde ham for sig og forlange, at han straks

på stedet uden ringeste udflugt, indvending og exception

skulde forpligte sig til både ved skriftemålet og i alle

andre stykker at følge ritualet; hvis han ikke vilde gå

ind herpå, skulde biskoppen straks erklære ham for af-

sat og gøre forslag til embedets besættelse med en vær-

dig og retsindig person ^). Hersleb fik da sin afsked og

drog til Herrnhut, som dengang i manges øjne var det

rette hellige land. — Men på samme tid indtrådte der

en forandring i kongens holdning. Hersleb stod ikke

ene med sin anskuelse af det forkastelige i skriftemålets

form: denne deltes ikke blot af de herrnhutisk sindede

præster, men også af hans broder, biskoppen i Kristiania,

P. Hersleb. Men denne mente dog ingenlunde, at

præsterne paa egen hånd skulde have lov til at forandre

ritualet ; men dette skulde ske ved regeringens foranstalt-

ning; de enkelte præster skulde, så længe den gamle

orden bestod, rette sig efter denne som de, der havde

lovet øvrigheden lydighed'^). Netop i sommeren 1733

var kongen i Norge; her holdt biskop Eiler Hagerup

^) Sæll. tegn 1733 nr. 254. En skrivelse fra Hersleb til biskoppen

findes i Kalis saml. '27 fol.

2) For litt. og kritik III, 237 f. (L. Helveg).
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i Trondhjem en prædiken for ham om de falske profeter,

hvori han udtalte sig stærkt mod pietisterne; han kom
også i strid med Hersleb om absokitionen, og det er

ikke usandsynhgt, at Hersleb ved denne lejlighed har

stemt kongen til en mildere fremgangsmåde mod de

præster, der gjorde sig skrupler i denne henseende. ^).

Ti da P. N. Holst indgav et andragende om at blive

fri for at sidde i skriftestolen, tillod kongen, »da den

arme mand pintes med samvittighedsskrupler«, at der

måtte udnævnes endnu en kapellan ved kirken, som da

skulde lønnes med halvparten af Holsts indtægter. (16.

November 1733). Ewald havde af Waisenhusdirektionen

fået foreløbig tilladelse til at bruge følgende absolutions-

formel: »Er nu eders bekendelse ikke oprigtig og så-

ledes, som nu er sagt, så lyver I ikke mennesken, men
Gud selv ; ti om I ikke véd det allerede, så må jeg sige

eder det for at frelse min egen sjæl, og at eders blod

ikke skal kræves af mine hænder, at eders synder ikke

ere eder forladte, men beholdne, at I ikke få ved dette

hellige måltid velsignelse og alt andet godt, men at I

tager det til forbandelse og til eders egen fordærvelse.

Men er det således, som I har sagt, at I af hjærtet

angrer og fortryder eders synder, så tilsiger jeg eder«

osv. i overensstemmelse med ritualet. — En sådan abso-

lution skulde ikke være synderlig trøstehg for bekymrede
sjæle. Det synes heller ikke, at kongen har stadfæstet

denne tilladelse; men under 25. Januar 1734 blev det

bestemt, at der for Ev^ald ligesom for Holst måtte an-

sættes en kapellan, som han da skulde lønne med 200

rd. af de 500, der udgjorde hans faste løn. — Det var

") Om striden mellem Hersleb og Hagerup se Helveg, 2den udg.

II s. 25. Hagerups prædiken findes i Thottske saml. 4 nr. 1590

og Kalis saml. fol. nr. 102, hvor der findes afskrifter af et brev

til ham fra frk. Zeidewitz, samt af hans og Herslebs korrespon-

dence.
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professor Reusz. der havde udvirket denne begun-

stigelse for Ewald : samtidig tilstodes det ham selv. at

han måtte have ret til kun at antage sådanne skrifte-

børn, som han anså for kristeligt tænkende, og. hvad

der især synes at have ligget ham på sinde, at han

måtte meddele dem syndsforladelsen, ikke efter en be-

stemt formular, men som han fandt det passende for

enhvers åndelige tilstand. ^) Lignende indrømmelser

gjordes også nogle præster i provinserne.

Men kongen greb tillige til andre mere almindelige

forholdsregler. Den 10. November 1733 lod han bi-

skoppen give stiftsprovst Reenberg en irettesættelse

og alvorlig advarsel, og samtidig med, at han til-

lod, at der måtte kaldes en kapellan til i Trinitatis

sogn for at fri Holst fra hans skrupler, gav han ordre

til, at der skulde nedsættes en kommission bestående

af Worm, professorerne Steenbuch og Reusz, stift-

amtmand J. L. Holstein, og etatsråderne Schrøder
og S c hul in. Den skulde, efterdi de fleste præster

prædikede så meget om falsk lærdom, undersøge, hvad

grund der var dertil, at de, der førte sådan lærdom,

kunde blive bedre oplyste eller straffede, hvis klagerne

viste sig berettigede: hvis dette derimod ikke blev til-

fældet, skulde de, der havde rejst dem, straffes som

folkeforførere. Nedsættelsen af denne kommission tydede

allerede på, hvad der snart skulde vise sig end mere,

at kongen begyndte at skifte standpunkt; det

var det, som naturligt var biskoppens opgave, der nu

skulde lægges i kommissionens hånd, og med undtagelse

af Worm og Steenbuch tilhørte alle medlemmerne den

pietistiske retning. — I December måned kaldtes da en

del præster for kommissionen, nemlig stiftsprovsten

1) Mnem. IV, 331, 342. 343. Om Ewald: Kirkeinsp. arkiv 32 (mis-

sionskollegiets tilladelse) og arkivet på Letraborg.
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Og de to kapellaner ved Frue kirke, C. C. Kø li c hen
og A. N. Bred en borg, samt kapellanerne ved Nikolaj

kirke C. P. Reenberg og D. H. Gemzøe. Der blev

forelagt dem tre spørgsmål: 1) om de havde noget at

klage, og 2) i så tilfælde, hvilke trosartikler de anså for

overtrådte, og 3) hvilke bøger eller personer de havde

at besvære sig over. — Stiftsprovsten svarede, at

han klagede >både hemmelig og åbenbare« over forsam-

lingerne, hvor særsindede folk førte lærdomme, som ikke

stemmede med skriften. Han holdt for, at alle troens

artikler vare fornærmede, især den om retfærdiggørelsen:

der rekommanderedes overalt tvivlsmål, melankoli og

anfægtelser imod conf. Aug. p. 124. Endvidere klagede

han over de herrnhutisk sindede præster og flere andre

personer, deriblandt mag. Spangenberg, der siden

blev Herrnhuternes bekendte dogmatiker; han havde O})-

holdt sig en tid i København og holdt forsamhnger nær

ved Waisenhuset. Reenberg vidste godt besked med, at

han var fordrevet fra Halle, og at der i Stettin, da han

rejste derfra til København, var bleven publiceret en

advarsel om at vogte sig for et menneske, der førte så

fordærvelig en lærdom. — Mag. Kø li c hen klagede over

sin spredte menighed, af hvilken en del søgte de skade-

lige synagoger i husene. — Begge ankede stærkt over

md. Wulf, der blev indkaldt og konfronteret med
Kølichen. Hun beskyldtes for at have sagt, at man alt

i dette liv kunde nå fuldkommenheden, og at præsterne

vare > forgivne af ortodoxi 'i.

I de samme dage, disse forhør optoges, afskedigede

') Mncm. IV, ;33]—335. — En afskrift af indberetningen om for-

høret findes på Letraborg; men den er ufuldstændig, i det de

sidste blade mangle. — Spangenbergs ophold i København må
have vakt nogen opmærksomhed, siden statholderen i Norge,

grev Eanzau, omtaler ham i et brev til Wedel Jarlsberg. Danske

saml. 2. række il. 345.
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kongen sin konfessionarius J. Frauen, der mærkeligt

nok var en af de værste til at prædike mod >de itzige

pietister, der alle er af Farisæernes slægt . . . Farisæerne

havde fordum indsneget sig udi alle kollegier; nu vare

de i kongers hofTe ret som edderkoppen i kongesalen

(Prov. 30) ... og ville vi se til vore tiders sværmere og

nye helgene, da gid de aldrig havde været og aldrig må
komme i vores høje hof, gid kongen på sin stol må ad-

sprede disse skalke for sine øjne.« Sådan tale kunde

ikke lyde godt i kongens ører, nu da han selv begyndte

at tænke på at indføre pietisterne i kollegierne. Frauen

blev tre gange advaret ved hofmarskallen om at holde

sig fra al skælden og smelden. Derefter holdt han en

prædiken over Gal. 4, 16: »ere vi da blevne eders Qender,

fordi vi tale sandhed?«, og endelig talte han om Jo-

hannes og Herodes på en måde, som højlig fortørnede

kongen. Han fik sin afsked i unåde den 17. Dec. 1733 ^).

Kommissionen fortsatte imidlertid at afhøre

præsterne; det var udtrykkeligt pålagt den at indkalde

alle disse hver og en; men det viste sig snart, at skulde

den afgive en virkehg kendelse i stridsspørgsmålene,

kunde dette kun ske ved, at en mængde vidner blev

afliørt; dette vilde blive uoverkommeligt for kommissionen

;

men skulde vidnerne afhøres hver ved sit værneting,

vilde det blive umuligt, som kongen havde forlangt, at

holde sagen hemmelig. Kongen resolverede da, at der

skulde fortsættes med »konfrontationen« af klagere og

anklagede; men han forbeholdt sig siden at afgøre, om
der skulde afliøres vidner. Dette skete, efter at kommis-

sionen havde gjort indberetning, ved en såkaldet instrux

for denne ^), der dog mere er en foreløbig kendelse i

1) Mnem. II, 71 f. Kirkehist. saml. odie række IV, s. 78.

1) Den er trykt i Mnem. IV, 337, hvor den dog urigtig henføres

til slutningen af året 1733. Den må være affattet i Februar

eller Marts 1734.
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sagen. Kongen udtaler sig vel skarpt mod de præster,

der have klaget, og som have gjort stor uret i at laste

det gode og at opvække en sådan ikke liden larm.

»Tvært imod have de at anråbe den herre, for hvis

domstol de en gang skulle nedlægge deres embeder

at han hos dem selv vil fremkalde bod og tro og derved

gøre dem duelige til i kraft og visdom at forrette deres

åndelige embede på de dyrekøbte sjæle.« — Men på den

anden side skal der gives Reusz og Ewald en advarsel

om at afholde sig fra alle talemåder, der synes at stride

mod Guds åbenbarede ord og de af dem besvorne sym-

bolske bøger. Ewald pålagdes der tiUige en bøde af

30 rd. for hans lære om alle tings genoprettelse, og fordi

han havde anbefalet en bog af tvivlsomt indhold. Ende-

lig gaves der pålæg om at gå skånsomt til værks mod
dem, der af skrupler holdt sig fra den hellige nadvere,

og med hensyn til forsamlingerne, da kunde man se

igennem fingre med dem, når de ikke holdtes af for

mange personer og ikke i gudstjenestetiden. Men herom
måtte intet blive bekendt.

Det er her mærkeligt, at kongen advarer de to

mænd, der må anses for det herrnhutiske partis ledere,

Reusz og Ewald. Men deres stilling var netop i for-

året 1734 stærkt anfægtet. — Kapellan G. Reenberg
forfulgte Ewald på det heftigste. Under 12te Marts til-

skrev han notarius publicus om at forhøre hos 16 stu-

denter, om de havde hørt Ewald udtale 57 af ham an-

førte mislige sætninger, der især gik ud på, at han havde

udtalt sig stærkt om, at ugenfødte præster umuligt kunde

prædike vel, om de helUges syndfrihed, om det udvortes

€g det indvortes lys (salvelsen), hvorved han havde ad-

skilt åndens virkninger fra ordets osv. Ligeledes havde

han talt hånligt om skriftestolen og mod præsterne: »man
kan tage ordet af deres mund på prædikestolen og slå

det Uge på dem igen.« — Omtrent de samme beskyld-

L. Koch: Kong Christian VI. H
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ninger gjorde mag. Kaasbøl ved Helliggeist kirke, og-

både disse og Ewald sendte kommissionen indlæg og

repliker i det uendelige, så især den sidste, der skulde

forsvare sig til alle sider, må have havt en streng tid.

— Begge de nævnte præster, så vel som stiftsprovsten,

angreb også Waisenhusets bibeludgave, særligt

fordi paralelstederne skulde være brugte til at indsmugle

pietististiske lærdomme. Herimod tog mag. C. Mumme
til genmæle, og stiftsprovst Reenberg hævnede sig da

i sin intimationstale, da Mumme 1735 ordineredes til

biskop i Ålborg. Han talte om det underlige i, at Gud
så tidt bruger onde mennesker, så han endog valgte den

Ertzskelm Judas til apostel, og — nu har han valgt den

Guds mand C. Mumme til biskop. Det er et bevis på
den store anseelse, Reenberg nød. at kongen tålte, at

han således lod sin tunge løbe. Men just fordi alle

anså ham for en ærlig mand. var han en farlig mod-

stander ^).

Professor Reusz var endnu misligere stillet end

Ewald. — Studenterne havde ved deres angreb på
forsamlingerne givet signal til den uro, der var udbrudt.

Enkelte af dem vare blevne grebne af opvækkelsen ; men
de fleste vare dens modstandere, hvad der vel dels lå i,

at professorerne med undtagelse af Reusz tiUiørte den

ortodoxe retning, dels også i, at forestillingerne om, at

det latinske sprog og de lærde disputatser vare studiets

kærne, vare så indgroede, at kun få havde lyst til at

omb^lte dem med coUegia pietatis. — Under 12. Februar

1734 skrev kongen til Rosenkrands som universitetspatron

om at holde dem i orden og forbyde dem at skælde

hverandre ud på Latin, som det nylig var sket ved pro-

fessor Wøldikes disputats: ti studenter skulle ej være

J) Kirkehist. saml. 3die række IV s. 75 og III, 784, hvor Eeenbergs

intimationstale er trykt. — Det letraborgske arkiv. — D, kgl.

bibl., Thottsk samling 115 fol., Kalis saml. 102 fol.



J. F. Reusz. 163

decisorer over Guds ord; de kunne, skriver kongen,

»disputiren, aber ohne aigreur« ^). — Men på samme
tid kom der studenter til sognepræsten ved Trinitatis

kirke, H.Mossin, og berettede, at Reusz på sine fore-

læsninger brugte ytringer, der måtte fremkalde tvivl om
hans rettroenhed. Mossin indberettede dette til kommis-

sionen, og Reusz indgav et forsvar, hvori han klagede

over de mod ham rejste beskyldninger, der bevirkede,

at hans tilhøreres antal aftog, så at ingen vilde høre

hans offentlige forelæsninger. Tillige valgte han en af

de sætninger, hvorover der var klaget, til genstand for

en disputats. Men da denne indkom for censuren, troede

ogsåW 1 d i k e at spore socinianisme i den og nægtede

at sætte sit imprimatur på den, og biskoppen var enig

med Wøldike. — Det vil dog forekomme de fleste noget

småligt, når der gjordes så mange ophævelser over så-

danne ytringer som; »En kristen holder ingen anden for

Gud, dyrker og erkender ingen anden end den, der er

Jesu Kristi fader. « Selv om man ikke glemmer, at i en

disputats vilde især den gang hvert ord blive vejet på det

nøjagtigste, synes det noget spidsfindigt heri at se en

fornægtelse af sønnens og åndens guddom. Men det må
vel antages, at Reusz andre steder har udtalt sig på en

måde, der måtte opfordre hans censorer til særegen år-

vågenhed overfor ham. — Reusz appellerede gennem sin

og alle herrnhuternes velynder, baron S øl en thai, til

kongen og udbad sig tilladelse til at måtte imødegå

anklagen offentligt. Kongen tillod dette, da han fandt

et svar højst fornødent efterdi en socinianer ingen-

lunde burde tåles. Men skriftet burde være på Latin,

og dets foranledning måtte kun omtales generaliter

uden at nævne personer og uden -bitterhed. — Dette

kunde ikke være biskop Worm behageligt: skulde

^) Danske kongers liistorio 410, 49.

11*
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striden føres literært, vilde han og Reusz komme til

at stå som ligemænd: men biskop Worm holdt nok

af at optræde som overordnet. Det har da vistnok været

ham, der bevægede kongen til at standse den alt på-

begyndte trykning af Reusz's skrift og, som det synes,

forelægge ham en række spørgsmål til besvarelse. Reusz

forestillede imidlertid, hvorledes dette vilde skade hans

stilling. Det første ark var alt trykt, og det vilde blive

bekendt for publikum, hvorledes det var gået, og så

\ålde det hedde, at skriftet var blevet konfiskeret. Kongen

må have fundet Reusz's fordring billig, ti skriftet udkom
1735 ^). Siden høres der intet om socinianisme hos Reusz.

Han mistede heller ikke kongens tillid; ti endnu i efter-

året 1734 lod denne ham afgive en erklæring om, hvor-

ledes man skulde gøre den hellige nadvere lettere

og uanstødeligere for de beængstede og samvittighedsfulde

kristne, hvilket Reusz mente kunde ske, når det tillodes

dem at nyde nadveren adskilt fra den store hob og hos

præster, de havde tillid til, samt endelig ved at de fri-

toges for den almindehge absolutionsformular, hvorved

Reusz altså foreslog, at det samme, som var bleven ham
selv tilladt, også skulde tillades andre præster, nemlig

at meddele syndsforladelsen til hver enkelt med sådanne

ord, som kunde passe for ham særligt. — Han har i

dette sidste punkt været uenig med Rluhme; den 15.

December 1734 sendte Reusz kongen et brev, han havde

tilskrevet Rluhme, der var hans skriftefader, i anledning

af, at han fra denne har fået et brev, hvori der var

noget, som var faldet ham hårdt og smerteligt. Han
forklarer dernæst, hvorledes han anerkender kirkens magt

til at løse og binde, og hvis Rluhme, når han går til

alters hos ham, vil lægge ham forjættelsen om Guds

') Justæ vindiciæ cum aphorismis de cultii dei. — J. Møller, Reusz's

biografi, Nyt tcol. bibl. XVII, især s. 129 f. — Mnem. IV, 358 f.
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nåde og sytidernes forladelse på sinde »efter hans indre

tilstands rette behov og nuværende beskaffenhed, vil

han være ham taknemlig. Derimod beder han sig for-

skånet for absolutionsformularen ; ti til at forlade og

beholde synder rettelig hører mere end en formel som
den brugelige. Den mangler >det indvendige væsen-

og derfor al kraft. Striden mellem de to hofpræster må
have havt en vis betydning, siden kongen blev indviet i

den ^). Måske har det gældt om, hvem af dem, der

kunde vinde mest indflydelse hos ham; men det er heller

ikke usandsynligt, at vi her se et tegn på, hvorledes den

halleske og den herrnhutiske retning begyndte at skilles ad.

Den til at undersøge præsternes klager nedsatte

kommission fortsatte i de første måneder af 1734 sit

arbejde efter den instrux, den havde modtaget, og vi

have allerede set, at Mossin forebragte den klagerne

over Reusz. Men den 23. April udstedte kongen en
skrivelse til biskop Worm, der skulde fremkalde

en foreløbig stilstand i striden. Kongen skulde rejse til

Holsten, og da det ikke var lykkedes ham forinden at

komme til ende med de kirkelige stridigheder, forbød

han strengehg, at nogen præst måtte, direkte eller in-

direkte, prædike mod sine modstandere, idet han tillige

lovede ved sin hjemkomst at træffe en afgørelse. —
Samme dag udkom der et strengt reskript til rektor
og professorer om studenternes forhold. Disse havde

ved at blande sig i stridighederne mellem præsterne og

ved at løbe med usandfærdige rygter og relationer og

ved utilbørlig kritik og fordømmelse været de fornemste

instrumenter, hvorved den ild, som nu ligger for alles

øjne, er bleven optændt og sig haver udbredt, ikke at

tale om de ugudelige paskviller, der tydelig røbe, at de

ere forfattede af studenter. Det er næppe nogen aner-

^j Danske kongers historie.
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kendelse af professorernes hidtilværende virksomhed, når

det hedder: »Alle cives academici skulle ved et program

erindres om deres pligt at deres fornemste mål er,

at de få en grmidig kundskab til skriften og formedelst

alvorlig bøn og flittig studering få et solidt begreb og

indsigt. Professorerne skal indprente dem, at der er en

hellig Gud, som vil have et helligt folk og hellige tjenere.

De, som ville tjene ham, må for al ting have et rent

hjærte og klare øjne. d. e. en hellig villie og en oplyst

forstand, at de må beholde troens hemmelighed i en

ren samvittighed. < — Der trues med, at de, der blande

sig i præsternes stridigheder, skulle miste deres stipen-

dier, de, der insultere folk på gaden eller skrive skand-

skrifter, straffes endnu hårdere; men den skal belønnes,

som opdager en sådan universitetets skandflek. — I alle

de hidtil forefaldne sager havde herrnhuterne og pie-

tisterne været de anklagede ; men at de heller ikke vare

bange for at optræde som klagere ses af et til kongen

stilet andragende fra året 1734. Koncipistens standpunkt

er fuldstændig sekterisk ; han har ikke meget tilovers for

Luther eller den lutherske sekt og angriber både biskop

Worm og Rosenkrands. Til slutning fremstiller han i

19 punkter modsætningen mellem den apostoliske kirke

(ecclesia plantanda) og den eksisterende (ecclesia plan-

tata)i).

Reskripterne af 23. April 1734 synes virkelig at

have bragt nogen ro til veje ; men om efteråret begyndte

striden igen. og det blev nu P. N. Holst, som det gik

ud over. Denne mand var efterhånden kommen over

på et aldeles sekterisk standpunkt. Han afholdt sig selv

') Fallosens mndskr. IV, 227. Da skriftet viser sig at være af-

fattet efter 23. ^pril, men før midten af September 1734, kan

Spangenberg ikke, som Helveg antager (s. 88), have forfattet det.

Han havde forladt København endnu i 1733. Men forfatteren

har sikkert været Herrnhuter.
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fra den hellige nadvere og prædikede i de stærkeste ud-

tryk mod statskirkens sakramenter. Den 27. September

1734 nedsattes der en provsteret over ham. Han ud-

talte her, »at der er så stor forskel imellem Kristi nad-

vere og det nu brugelige så kaldede højværdige sakra-

mente, som der er forskel mellem dag og nat, lys og

mørke, højværdigt og uværdigt, uforandret og forandret«,

og at »man blandt os har en fordærvet vanddåb, for-

andret til tid og orden (cfr. Dan. 7, 25), som den heller

ikke mer kommer overens med dåben i den første

kristendom end uværdigt kommer overens med højvær-

digt« osv. Dommen måtte herefter utvivlsomt blive, at

Holst fradømtes sit embede; kongen bekræftede provste-

rettens kendelse den 3. Februar 1735; men for at undgå

offentlig forargelse blev der ikke pålagt ham anden straf

end landsforvisning. Holst gik til Herrnhut, men vendte

siden tilbage til Danmark og døde i Ribe 1774. Han
må pludselig og uimodståelig være bleven greben af den

herrnhutiske bevægelse; ti enduu 1728 og 29 meddelte

biskoppen og stiftsprovsten ham de fortrinhgste vidnes-

byrd for levnet og lærdom; provsten skriver, at Holst

har prædiket i Frue kirke med tilhørernes fornøjelse,

»helst som den, der handler Guds ord så sinderig«, og

han lykønsker den menighed, der »vil finde sig velsignet

med et sådant Guds menneske« \). Tiden lærte ham
også, at han ikke havde havt helt ret i den måde,

hvorpå han var optrådt; men sin oprigtige fromhed be-

varede han. — Når man må have medfølelse for ham
og de andre pietistiske sværmere, der led for deres over-

bevisning, da beror dette på, at denne var oprigtig:

men der er hos dem en besynderlig mangel på origi-

nalitet. Man skulde vente, at mænd, som vare beredte

') Theodorus, N. P. Holst 55, 67. Mnem. IV, 353. Sæll. indlæg

1730, 21. Oktober.
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til at opgive hele deres stilling for at bevare samvittig-

heden uskadt, måtte have vundet deres egen opfattelse

af livet og lærdommen; men dette er ikke tilfældet; de

have kun én tankegang, det partis, de tilhøre, det er

de samme påstande, der møde os overalt, ofte næsten

de samme ord; man har ikke med individualiteter at

gøre, men med partigængere, der ere støbte i samme
form; derfor udrette disse mænd også så hdt; de volde

stor uro nogle få år, og så lukker tidens strøm sig over

dem; den, der vil lære dem at kende, må opsøge, hvad

arkiver og glemte skrifter kunne fortælle om dem.

Udfaldet af Holsts sag viste, at om end kongen

mere og mere følte sig overbevist om, at de ortodoxe

havde uret i deres angreb på modstanderne, så var han

dog bestemt på at ville opretholde den lutherske stats-

kirke og ikke lade dens præster have lov til at føre

lærdomme, der stred mod dens lærebegreb. — Men sam-

tidig indtraf der en begivenhed, som synes at have gjort

en del indtryk på kongen og at have befæstet ham i

hans overbevisning om, at de ortodoxe præsters iver

kun tjente til at gøre skade. I efteråret 1734 blev der

fra Rom sendt kongen et skrift, der indeholdt de hårde-

ste angreb på ham selv, det kongelige hus og de pie-

tistiske præster. Ved at lade Schulin åbne breve på

posthuset lykkedes det at opdage forfatteren, en student

Lange. Der blev nedsat en kommission med C. Plessen

til formand for at dømme ham, og kongen udtalte det

håb, at denne sag skulde vise præsterne, hvad der kom
ud af deres skælden og forkættren, og at der ved den

kunde bhve gjort ende på sådanne forbrydelser og be-

spottelser, så han ikke skulde blive nødt til at bruge

hårdhed. Lange blev forvist til Bornholm, hvor der til-

lagdes ham 150 rd. årlig, ligesom hans moder fik en

pension ^).

') Danske kongers hist. 410, 51; 411, c. 1.
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Nu anså kongen endelig undersøgelserne i anledning

af de kirkelige stridigheder for så vidt fremskredne, at

han mente at kunne træffe en endehg afgørelse. Den
13. Januar 1735 ophævedes derfor den til at undersøge

beskyldningerne om falsk lære nedsatte kommission.
Kongen udtalte ved denne lejlighed en streng dom over

de klager, som præsterne havde rejst; dels kom de, siger

han, af misforståelse, dels beroede de på ugrundede be-

retninger af tilhørere, der havde lyst til at vække uro,

dels angik de sådanne ting, som ikke berørte troens

grund, men som måtte anses for problematiske biting,

hvorom det kunde være tilladt at have forskellige me-

ninger, og han beklager, at der ved vidneforhørene er

bleven aflagt mange unødvendige eder, og at det efter

sagernes natur må befrygtes, at mange have afgivet for-

klaring over, hvad de ikke forstod, så de til uoprettelig

skade for deres sjæle have aflagt falsk ed, især da mange
af disse vidner forud havde taget parti. Det befales

så som sædvanlig begge partier at afholde sig fra at

forkætre hinanden, ikke bruge andre udtryk end dem,

der stemme med biblen og den augsburgske konfession,

og ikke udgive bøger uden censur, ligesom der gives

de sædvanlige tegler for, hvorledes klager skulde fore-

bringes ^).

Hermed var det virkelig lykkedes kongen at gøre

ende på den strid, der nu havde varet fire år igennem.

Den havde krævet sine ofre fra begge sider, men i virke-

ligheden var det det pietistiske parti,, der havde
sejret. Det kunde kun gavne det, at det var bleven

vist de ivrige herrnhuter, at de måtte tage reb i sejlene,

hvis der skulde være plads til dem i statskirken, og ved

de sidst nævnte reskripter var pietismen, der hidtil be-

standig havde været den anklagede, stillet som en lige-

') Mnem. IV, 373.
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berettiget retning ved siden af ortodoxien. — Der er

intet af, hvad der er sket i hans regering, som kongen

har taget mere levende del i end i de kirkehge stridig-

heder. Alle de betydeligere reskripter ere udfærdigede

efter hans egen koncept '). Det er, som man fra det

ene af disse kongebreve til det andet, hge fra forbudet

mod forsamlingerne af 5. Februar 1732 til den sidste

resolution af 1735 kan se. hvorledes de pietistiske an-

skuelser få mere og mere indgang hos kongen; om han

end selv har konciperet forordningerne, er der ingen

tvivl om, at Bluhme har havt indflydelse på dem. Denne

overgang i kongens kirkelige anskuelser er et træk, der

ikke må lades ude af betragtning, når man søger grunden

til, at han netop i disse år begyndte at søge nye råd-

givere.

Også ud på landet bredte striden sig i disse år:

snart opstod den imellem præsterne, snart vaktes den

af omrejsende prædikanter. Blandt de mærkehgste af

disse vare brødrene Morten, Niels og Anders S t ø t-

trup, de to første studenter, den tredie guldsmed i Vi-

borg. Det var i denne by, de optrådte og prædikede

mod barnedåb, altergang og skriftemål. I begyndelsen

af året 1735 tilbagekaldte dog M. Støttrup sine vildfarel-

ser og bekendte, at nyfødte børn bør døbes, at nadveren

er et fornødent salighedsmiddel, at den nydes ej alene

ved troen, men af alle kommunikanter osv. ^) Men han

faldt snart tilbage, og da hele familien det næste år vilde

^) De have da fået påskrift derom i kancelliet f. eks.:

Dette er expederet efter Hs. maj. s egenhændige allernådigste

resolution i det tyske sprog, dateret den 19. April 1734 og var

Hs. maj. s påtegning derhos således:

Dieses sahen wir gem, dasz es je eher je lieber konnte expe-

dirt werden, doch dasz unser eigeuhåndig Koncept zuriick ge-

sandt werde.
in lidem Neve.

•*) D. kgl. bihl., Thottske saml. 115 fol.
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rejse til København, blev brødrene arresterede i Odense

og sendte tilbage til Viborg, hvor de blev holdt i arrest.

I begyndelsen af året 1737 blev de to studenter sendt til

citadellet, hvor de først måtte arbejde i smedien, hvad

de dog på provst Hviids forbøn fritoges for. Den tredie

broder, der først havde været mellem »de ærlige slaver'

i Fredericia, blev ligeledes sendt til København, og kongen

indhentede kirkekollegiets betænkning om, hvorledes de

skulde behandles. Dette udtalte sig som sædvanligt på
det stærkeste om det utilbørlige i at bruge udvortes

straffe mod vildfarende mennesker, men formente dog,

at da de fængslede optrådte mod vor kirkes skikke og

lærdomme, kunde de ikke med sikkerhed løslades, når

de skulde have lov til at blive i landet. De to studenter

skulde derfor forpligtes til at opholde sig udenlands eller

i Altona; men det skulde tilkendegives dem< at de frit

kunde vende tilbage, når de vilde forpligte sig til ikke

at tale eller skrive mod kirkens lærdomme. Guldsmeden

derimod kunde blive i landet, men han måtte ikke bo i

Viborg. M. og N. Støttrup rejste derefter til Hamborg ^).

Støttrupperne vilde som alle sværmere løsrive de

åndelige virkninger fra ordet og sakramenterne,
og det var deres tilhængere, der først forkastede barne-

dåben. Overfor disse fik statskirken en vanskelig opgave

at løse, og vi se her det samme som overfor de præster,

der ikke vilde meddele absolutionen : det første tilfælde

afgøres efter biskoppens forslag ved at anvende den

tvang, som hjemledes af loven: men overfor de senere

anvendes der langt større varsomhed, i det man her i

det mindste forsøger at anvende åndelige midler, før

man griber til loven. — Det var i året 1735, at en sko-

mager N. Povlsen i Nikolaj sogn nægtede at lade sit

») Helveg, 2. udg. II. 49. Sæll. tegn. 1737, nr. 262, indlæg 17.38,

1. August.
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barn døbe; men kongen befalede, at dåben skulde for-

rettes, om fornødent ved politiets hjælp, og bisko])pen

skulde ved sognepræsten lade N. Povlsen tiltale 'j. —
Men året efter var man bleven forsigtigere. En af

Støttruppernes tilhængere, en jydsk skolemester ved navn

Jens Christensen, der ved provsteret var bleven afsat

for sine sekteriske meningers skyld, kom da til Køben-

havn, hvor han hgeledes nægtede at lade sit barn døbe.

Biskop Worm forhandlede med ham i foråret 1736 og

fandt ham af Støttrup forført til kvækernes og Jak.

Bøhmes vildfarelse, hvorfor han også hos biskoppen sad

med hatten på. Da han syntes snarest at have villet

samtykke i at lade barnet døbe af Ewald, anså denne

det for nødvendigt at retfærdiggøre sig over for kancel-

liet og fralægge sig al enighed med ham i hans wang-

lære om dåben. — Beskyldninger i så henseende kunde

så meget snarere rejses, som Ewald, der var Waisenhus-

præst, sjældent kom til at forrette en dåb; men han

beråbte sig på, at både vare hans egne børn døbte, og

desuden havde han nylig døbt A. Højers datter. Han
havde heller aldrig lært, at dåbens gyldighed var af-

hængig af faddernes, forældrenes eller lærernes tro. —
Biskoppen pålagde to præster at forhandle med J. Chri-

stensen, og det kan ses, at den danske oversættelse af

Mat. 28, 19 allerede den gang har generet dem, der

havde med baptister at gøre ; ti de bemærke udtrykkelig,

at de udlagde det for ham på den måde, at ordenes

egentlige oversættelse er denne : ' Gå hen, gører alle folk

til mine disciple, døbendes dem« osv. — Da J. Christen-

sen blev ved sit, at hans barn ikke skulde døbes, ind-

hentedes det teologiske fakultets erklæring om,

hvor vidt barnet kunde tages fra forældrene for at døbes

og derpå opdrages i den kristelige tro. Biskoppen og

=) Sæll. tegn. 1735 nr. 44.
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M. Wøldike mente, at dette burde ske, hvorimod Steen-

buch og Reusz mente, at det vilde have farhge konse-

kvenser, især for Lutheraner, der boede i lande, hvor

en anden trosbekendelse herskede. De tilrådede derfor

at fortsætte forhandlingerne med forældrene ; kun i det

tilfælde, at barnet blev farligt sygt, måtte det døbes

uden disses viUie. Der blev derefter intet foretaget i

sagen*). — På samme tid pålagdes det præsten Rohn
ved Petri kirke og Pontoppidan at forhandle med
nogle separatister på Frederiksberg. Der nævnes

dog kun tre: Piper 2), Brandt og Petersen. De førte ad-

skillig sværmerisk lærdom, så som, at det stod til enhver

kristen, om han vilde bruge nadveren, at fodvaskningen

var hge så nødvendig som denne, og ved siden af skriften

som rettesnor for læren beråbte de sig på erfaringen.

Rohn og Pontoppidan tilrådede dog, at man skulde for

det første bære over med dem, da de levede stille, ikke

søgte at forføre andre og var tilbøjelige til at lade sig

bedre belære^). Det pålagdes da P. Hersleb at skrive

et skrift for at gendrive dem. Da han ikke kendte deres

lærdomme, skrev han til 'den bekendte Piper«, og bad

ham oplyse sig om, hvori de afveg fra kirkelæren; men
han fik intet svar. Under de senere forhandlinger om
samme sag fornyedes opfordringen til Hersleb 1740; men
han afslog da ligefrem at påtage sig dette hverv. Han
var da kommen til erkendelse af, at han havde taget

fejl, når han tidhgere havde troet, at separatisterne vare

oprigtige mennesker, der vare enige med kirkens lær-

domme, men som for samvittighedens skyld ikke turde

tage del i sakramenterne sammen med den store hob.

') Geh. ark. Kanes atlevcring skab 11, pakke 8 (separatister).

'^) Måske den afskedigede jiræst J. P. Piper, der til sidst som halvt

sindssvag bragtes til Kristiansø. Dette skete dog alt 1734-

Pipers navn nævnes ofte, så han må have spillet en vis rolle.

3) Sæll. indlæg 5. Oktbr. 1736.
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Nu indså han, at de vare mennesker, der ikke havde
nogen faste principer eller lærdomme, og som vare ind-

byrdes uenige og kun enige i dette, at vor kirke er et

Babel. At skrive en gendrivelse af deres meninger var

unyttigt; ti de vilde ikke en gang læse en sådan ^).
—

Netop i de samme år, hvori modstanden mod barne-

dåben først viste sig i København, antog sværmeriet
også uhyggeligere former. I året 1736 blev der i ta

år begået otte mord, mest på spæde børn, af folk, der

derpå overgav sig selv til retten for således at komme
til at hde døden-).

Men om end alt sådant var betænkelige varsler for

fremtiden, så var dog endnu 1736 livet og kraften

på pietismens side. Den havde også nu nået at få

indflydelse på regeringen, i det den, formodentlig især

gennem A. Højer, havde knyttet sig til det politiske

parti, der var ifærd med at arbejde sig op. I året 1735

var oversekretærpladsen i det danske kancelli bleven

besat med J. L. Holstein, der ganske var pietismens

mand, og 1737 kaldtes P. Hersleb fra Kristianias bispe-

stol til København. Han ansås den gang for at være

velvillig stemt for pietismen, om det end snart viste sig,

at han blev en bitter modstander af den.

Det vil vist nok have været læserne påfaldende, at

Bluhmes navn næppe nok er nævnt under skildringen af

disse års stærke uro. Men der vides i virkeligheden så godt

som intet om, hvilken stilling han har indtaget. Det er

muligt, at han først efterhånden har vundet indflydelse

hos kongen; men det er rimehgere, at denne bestandig,

som det skete siden, har rådført sig med ham; ti som

vi alt have omtalt, denne mands indvirkning er i en

mærkelig grad underjordisk, han træder kun sjældent

^) Geh. ark. Kanes aflevering, skab 11 pakke 8.

-) Helveg II, 2. udg. 49—55.
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frem, hverken for at bære ansvaret eller for at kræve

æren for, hvad han har udrettet. For de følgende år

1736—39 er der opbevaret en samling breve fra kongen

til Bluhme ^). Disse vise, hvorledes kongen bestandig

har rådført sig med ham om embedsbesættelser, Bluhme

foreslår kandidater, ofte har han gjort formehge indstil-

linger om hele rækker af ledige embeder ^j, og kongen

hører de foreslåede prædike eller forvisser sig på anden

måde om, at de fortjene befordring. Ti, siger han: »Gud

er mit vidne, hvor gerne jeg alle steder vil hensætte

noget godt og ingen steder noget ondt. < I ligprædike-

nen over ham fortæller Bluhme, at han en gang sagde:

Det volder mig ikke så megen kummer, når jeg skal

underskrive en dødsdom, som når jeg skal sætte mit

navn under en præsts kaldsbrev. Ti ved dødsdommen
har jeg akter og beviser for mig og kan se, om han for-

tjener døden: men her er jeg ganske uvis om, i hvad

forhold han står til Gud ^). Det er træffende sagt, at for

Bluhme kom det ikke an på nye love, men på nye

mænd*), og i virkeligheden bidrog den måde, hvorpå

embederne bleve besatte, langt mere til at fremme pie-

tismens sag end alle stridighederne. — Når vi skulle se

nogle af disse embedsbesættelser, både i det tids-

rum, der er omhandlet, og i det efterfølgende, vil det

vise sig, hvor hurtigt mange af de gejsthge befordredes.

Dette måtte være til skade for deres virksomhed ; men det

viser tillige, at der ved de højere stillinger var mangel

på sådanne mænd, som kongen og Bluhme anså for ret

opvakte, og som dog tillige på anden måde kvalificerede

sig til embederne. Kongen synes ikke ret at have havt

') Mnem. IV, 382 f.

'^) En række sådanne indstillinger ere fra Sorø afleverede til Geh.

arkivet.

») Klagepredigt 1746 s. 29.

*) Helveg, kirkehist. II, 2. udg. s. 42.
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tillid til biskopperne; dels kunde de mangen gang være

en hindring for den myndighed, han selv satte pris på
at udøve endog i småting, dels medførte deres stilling,

at de måtte modsætte sig de separatistiske tilbøjehg-

hoder. der ytrede sig i deres stifter; derfor vare de >onde

mænd, som ikke kunde fordrage de gode sjæle, og deres

indberetninger til kancelliet og kongen vare ikke at lide

på<^ M. Bestræbelsen gik derfor foreløbig ud på at be-

sætte bispestolene med mænd. der vare pietisterne gun-

stige.

Biskop C. Worm var dem en torn i øjet; han havde

i det hele ikke held til at behage hoffet. Ved ytringer

om den geheime kommission havde han pådraget sig

Fredrik IV. 's vrede, og dette kunde kun skaffe ham større

yndest hos sønnen. Men denne varede ikke længe.

Worm sluttede sig til, hvad vi kunne kalde det rosen-

krandske parti, og han stemmede efter ævne mod den

stærke pietistiske strømning; da denne dog fik magten,

mistede han sin indflydelse. Han døde 1737. — Hans

eftermand, P. Her sleb, var en af de få mænd, der

havde stået i gunst hos Fredrik IV. og dog bevarede

denne hos sønnen, hvem han havde ledsaget på hans

udenlandsrejse 1728. Da Frederik IV. lå for døden,

kaldtes Hersleb, der var hofprædikant, tilligemed konfes-

sionarius S. Lintrup til Odense, og dagen efter faderens

død kaldte Christian VI. ham til biskop i Aggershus stift,

hvor Deichmann skulde afsættes. Han blev Worms efter-

mand som Sællands biskop, dels fordi han i flere spørgs-

mål, så som angående absolutionens berettigelse og kon-

firmationens indførelse, havde været enig med pietisterne,

dels også fordi han nød stor anseelse som en lærd og

dygtig mand. Men jo mere han på nært hold lærte pie-

tismen at kende, desto mere vendte han sig imod den,

>) P. Hersleb, Teol. bibl. Y, 149.
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Og hofpræst Bluhme havde ingen bitrere fjende end Hers-

leb. En måske næppe meget venUgt sindigt samtidig

har beskrevet ham således: »Biskop Hersleb var høj

og vel voksen, havde et levende og muntert væsen blan-

det med en myndighed, som gav ham en særdeles an-

seelse. Få eller ingen i Danmark har havt så ypperlige

gaver til at give en prædiken liv ved bekvemme foran-

dringer af røst og legemsbevægelser. Så myndig, som
han var i at forsvare kirkens ret og holde over et

ordentligt levnet og rigtigt regnskab hos vedkommende,

så artig var han i omgang med folk af stand og for-

tjenester, hvilke han ærede så vel hos studerende som
hos mænd i vigtige embeder. Kort at sige: han var en

stor orator, en stor hofmand, en stor regnskabsfører,

en nøjagtig husholder, en oprigtig ven« ^). — Han
kan ikke frikendes for at have dømt meget strengt om
de mænd, han var uenig med, og han holdt af at ud-

tale disse domme i sine ofte umådelig lange erklæringer,

og det i så skarp en form, at det ikke kan andet end

støde, især når man betænker, at vedkommende ikke fik

hans klager over dem at se, eller kunde komme til at

svare på dem. — I Odense besteg C. Ramus bispe-

stolen 1732; han tog kun Kden del i de kirkelige stri-

digheder. — I Ålborg blev C. Mumme biskop 1735, og

da han året efter døde, efterfulgtes han af B. B. Bror-

son, salmedigterens broder, der et år havde været stifts-

provst i Ribe. Da han var bleven biskop, prædikede

han for kongen, der skriver om ham: »Han har rørt

vort hjærte. han er et udvalgt redskab i Guds hånd«.

— Til Ribe kaldtes 1731 M. Anchersen, han var en

uheldig biskop, der brugte de offentlige penge og døde

i en bundløs gæld. Stiftamtmand Gabel ansøgte på hans

enkes vegne om en understøttelse, da hun og børnene

') D. kgl. bibl. Thottske saml. 4 nr. 1683.

L. Koch: Kong Christian VI. 12
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led den største nød; alt, hvad hun ejede, havde kredi-

torerne taget, og dog manglede der mange tusind rd. i,

at gælden var betalt^). — Hans eftermand blev 1741 H.

A.Brorson, der fra 1737 havde været stiftsprovst. Det

er næppe nogen retfærdig dom, Hersleb fælder over ham,

når han kalder ham »en god, men enfoldig og ved svag-

hed og hypokondri fast uduelig mand<. Efter hvad vi

kende til hans embedsvirksomhed, har han kunnet op-

træde både med forstand og fasthed^). Den tredie af

disse brødre, N. B. Brorson, kom 1735 til Frederiks-

borg og blev 1738 sognepræst ved Nikolaj kirke. — I

Viborg var A. Wøldike biskop fra 1735; han havde

fra 1733 været Holmens provst; ligesom broderen, den

teologiske professor, tilhørte han den gamle retning. —
Derimod var P.J.Hygum i Århus en ivrig pietist. Han
var stiftsprovst i Århus 1737—38 og udnævntes først til

Herslebs eftermand i Kristiania; dette embede fik dog

N. O. Dorph, der ligeledes to år havde været stifts-

provst i København, og Hygum kaldtes til Århus, der

allerede siden 1713 i J. Ocksen havde havt en biskop,

der ansås for pietistisk. Hygum havde henledt opmærk-
somheden på sig ved sin iver i sin tidligere stilling som
faderens medhjælper i Hygum, hvor han havde havt me-

get at kæmpe mod hos de »alt Adamische« ^). Som bi-

skop siger Hersleb om ham, at han bestiller lidet eller

intet; meget fremtrædende var han i ethvert tilfælde

ikke. — I hertugdømmerne var G. J. Conrad i super-

intendent 1729^—^1749. Han var en dygtig og virksom

mand. der stod pietisterne nær.

I den københavnske gejstlighed gik de nye

embedsbesættelser i samme retning, som tilfældet var

1) SæU. indl. 1741. 25. Avg.

''') Teol. bibl. V. 160. Kirkehist. saml. I, 145.

^) Pontoppidan, Annaler IV, 174. Herom findes adskilligt i Kalis

saml. 102, fol.
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med bispestolene. Den gamle stiftsprovst M. Reenberg
døde 1736. Han var en lærd og dygtig mand, der nød

stor anseelse, og som uforfærdet sagde sin mening, ofte

på en såre træffende måde. Han var en skarp mod-

stander af pietismen, og han brugte drøje ord imod den.

Det er utvivlsomt ham, Hersleb sigter til, når han taler

med forargelse om en præst, »som endog kaldes orakel

for andre«, der i en prædiken, hvor han skulde forkynde

en præsts afsættelse, har sagt: »De beråbe sig på sam-

vittigheden, den er en tåbehg dreng, som skal tugtes,

piskes, læres til at tie« ^). Men om han end lod sin

tunge vel frit løb, var han dog ved den store anseelse,

han med rette nød, utvivlsomt pietismens farligste fjende.

— Han afløstes af N. O. Dorph, og da denne 1738

blev biskop i Kristiania, blev H. G. Gerner hans efter-

mand. Han havde været sognepræst i Våle i Kristiania

stift, hvor Langemach-Leth var hans nabo, og det var

formodentlig denne, der foranledigede hans kaldelse til

København. Hersleb har uret, når han siden siger, at

han frarådede hans kaldelse til København; han synes

tvært imod at have modtaget ham med velvillie. Gerner

tilstår selv, at han ikke forstod sig på lov og ret, som
det burde kræves af en provst: men han var en alvorlig

præst af stærk herrnhutisk farve. I året 1747 blev han

indviklet i adskillig forlegenhed. Som det siden skal

omtales, var der i de foregående år truffet forholdsregler

til at standse herrnhutismens udbredelse, og disse blev

bragt i anvendelse mod ham. Han blev beskyldt for

vildfarende lærdom, for at have overtrådt anordningerne

ved at lade sin datter, der var 5 år gammel, undervise

sammen med nogle andre småbørn af et par herrnhu-

tiske kvinder, og for at have holdt ulovlige forsamlinger.

Han tog da sin afsked og modtog en ansættelse i brødre-

') Kirkeinsp.'s arkiv 32.

12*
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menigheden, men blev dog, som de fleste andre, der gik

den vej, snart ked af Herrnhnt. Han vendte tilbage og

døde i Norge ^). — Til Holmens provst udnævntes 1735

præsten i Tårnby, M. I. Hviid, der var Bluhmes sær-

deles gode ven, og som blev medlem af kirkekollegiet.

Ved Trinitatis kirke ansattes, da pietismens bitre fjende

H.Mossin 1736 forflyttedes til Nikolaj kirke, C. Lange-
mach-Leth, en ivrig pietist, og da Mossin året efter

blev afsat, blev den alt omtalte N.Brorson hans efter-

mand. E. Pontoppidan kom 1734 til Frederiksborg,

og året efter blev han hofpræst. A. C. Rohn, der fra

1731 var diakonus ved Petri kirke, var tiUigemed E.

Ewald, der fra 1728 var ved Waisenhuset, de mest

herrnhutisk sindede af alle hovedstadens præster. — Af

de præster, der vare pietismens modstandere, var C. P.

Kaasbøl ved Helliggeistes kirke og kapellanerne C. P.

Reenberg ved Nikolaj og C. D. Kø li c hen ved Frue

kirke de eneste, der holdt sig hele Christian VL's tid.

Om de få præster, som her ikke ere nævnte, vides ikke,

at de have taget parti. — De lavere embeder besattes

så vidt muhgt i samme retning som sognepræsternes.

Således suspenderede kongen 1728 universitetets kalds-

ret for at ansætte en herrnhutisk sindet kandidat, P. A.

Schiøtt, som anden kapellan ved Frue kirke ^). — Også

udenfor København ansattes der mange pietistiske præ-

ster, f. eks. J. G. Kinast på Frederiksberg, der 1736

blev et selvstændigt embede. Der var mange af disse

præster, der ikke voldte så hdt bryderi, således A. Ager-

bech på Bornholm og Kristiansø, der al tid havde sager

på halsen og flere gange var ved at blive dømt fra em-

bedet^). — I året 1745 klagede biskop Brorson over en

1) H. Gerner, Mærkværdigheder, 12, 139 f.

2) Sæll. tegn. 1738 nr. 88. Vibergs prædikehistorie.

3) Sæll. indl. 1743, 6. Septbr.
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kapellan i Klim og Vust, O. Krogstrup, der var 'hen-

given til herrnhutiske talemåder, manér og meninger«.

Han havde en dag ladet 76 altergæster gå hjem med
uforrettet sag, fordi kan ikke vilde skrifte dem; han drog

tilsidst til HernhutM- — På samme tid beklagede menig-

heden i Saltum og Hune sig over, at deres præst, L. L.

Fugl, skældte dem ud for Satans slaver, trælle og liv-

egne, ikke vilde forrettte skriftemål efter ritualet, sagde,

at helvede var belagt med præstepander og skræmmede
konfirmanterne. sa de ønskede, at de aldrig vare fødte,

da han og hans tilhængere tordnede for dem, at de hørte

Satan til 2). — Dette er eksempler, der let kunde forøges

;

menighedernes tilstand var sikkert mange steder således,

at den nok kunde friste til brugen af skarpe ord. Men
det er vel lige så sikkert, at mange af de præster, der

vare påvirkede fra Herrnhut, ikke have villet anerkende

anden kristendom end den, der var skåret efter deres

egen læst, og at de just ikke have vist megen sagt-

modighed og ydmyghed i deres omgang med menig-

hederne. Men der var også imellem dem dygtige og

virksomme mænd: besættelsen af de gejstlige embeder

må i det hele betragtes som en fortjenstlig side af Chri-

stian VI. 's regering.

Medens det således lykkedes at få en stor mængde
bispe- og præsteembeder besat med pietister, var dette

ikke tilfældet med det teologiske fakultet. Her

stod Reusz ene og havde vanskeligt ved at hævde sin

stilling. Steenbuch, Wøldike og begge biskopperne

hørte til den gamle retning, og det samme var tilfældet

med P. Holm, der fra 1736 var biskoppens vikar. Det

har uden tvivl været for at bøde derpå, at L. Leth ud-

nævntes til professor catecheseos, Pontoppidan og I.

') Kalis saml. fol. 103 og Wiberg, præsteliistorie.

2) Kalis saml. fol. 103.
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A. I. Seidlitz til extraordinære professorer. Men uni-

versitetets konservative retning har sikkert havt sin del

i. at pietismen slog så lidt rod. Det var kun det mindste

antal af studenterne, der sluttede sig til den.

Den første af de love, hvorved pietismen indviede

sit regimente, var helligdags, eller som man kaldte

den, sabbatsanordningen af 12. Marts 1735. Dens

indhold er almindelig bekendt; den forbyder ikke egent-

lig alt søndagsarbejde, endog høstarbejde var tilladt under

vanskelige omstændigheder; men den gør det til pligt at

overvære gudstjenesten: »ingen må under straf at hellig-

brøde efter loven udeblive, med mindre han ved sygdom

eller anden lovlig årsag forhindres«. De, der forse sig

herimod, straffes med mulkt eller gabestok, når mulkten

ikke erlægges. Alle kaffe- og ølhuse skulle på helligdage

lukkes; portene i København og andre fæstninger må
ikke åbnes før kl. 4 for at forebygge lystrejser og

spadsereture. Komedier og skuespil må ikke finde sted

på helligdage, baller og maskerader heller ikke den fore-

gående dag; julestuer forbydes aldeles, ligeså at ride

sommer i by, »hvorved Gud fortørnes og bonden ruine-

res«. — Christian VI. har måttet høre meget ondt for

denne forordning; den er dog ikke hans egen, men en

næsten ordret gentagelse af en helligdagsforordning fra

hans faders sidste år. Denne ophævedes efter at have

bestået et år den 19. Januar 1731, fordi »dens intention

så lidet er opnået, at samme forordning langt mere har

givet adskillige anledning til at tiltage sig mere myndig-

hed, end dem kunde tilkomme, så og at lade se deres

egennyttighed og anden utilladelig omgang, hvoraf da

har rejst sig adskillig uorden, konfusion og forargelse

foruden de diffikulteter, som portenes lukning her i sta-

den så vel i hensyn til de, som bo udenfor byen og dog

skulle søge kirkerne, så og til dem, som på nogle uden-

for staden beliggende steder skulle prædike ordet, har
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forårsaget^. — Det var et slående bevis på det omslag

der var sket, at den forordning, om hvilken Rosenkrands

havde udtalt sig så skarpt, nu fornyedes. I året 1735

nedsattes der også en kommission for at undersøge,

hvilke eder der vare nødvendige, og hvilke der kunde

afskaffes. Det viste sig nemlig, at adskillige, især køben-

havnske borgere, når de valgtes til oldermænd eller fik

andre ombud, nægtede at aflægge de eder, som også

tidt afkrævedes, hvor det var ganske ufornødent. Det

gik her som bestandig i disse sager; i de første tilfælde

anvendtes der temmelig streng straf; men siden blev

man betænkt på at skåne samvittighederne. Kongen

har selv beskæftiget sig med denne sag og gjort opteg-

nelser om, hvilke eder, der kunde afskaffes (håndværker-

nes lavsed, besigtelsesed, de studerendes ed på de sym-

bolske bøger osv.): men der er dog ikke sket nogen for-

andring ^).

Det var en af ritualets bestemmelser, nemlig om
skriftemålet, som præsterne i stridsperioden havde

ment ikke at kunne overholde, og i det hele begyndte

man allerede den gang at mærke, at livet havde dannet

sig andre former end dem, loven foreskrev, og når lo-

vene vare af den natur, at det var nødvendigt at dispen-

sere fra dem, var det naturligt, at tænke på at forandre

dem. I året 1735, da J. L. Holstein var bleven over-

sekretær i det danske kancelli, indhentedes derfor bi-

skoppernes og de teologiske professorers er-

klæring om, hvilke forandringer der burde fore-

tages i ritualet. De fleste af dem vare dog meget

ængstelige for at røre ved kirkens grundlov. Størst ind-

flydelse på de senere forhandlinger fik biskop Her sleb s

vidtløftige betænkning^). Hovedpunktet var skriftemålet

') Sæl], tegn. 1735 nr. 177.

^) Biskop Worms har jeg ikke fundet.
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Selve dette, så vel som dets forening med den hellige

nadvore er, siger han, kun en nyttig menneskelig ind-

retning, som kan forandres og forbedres, når det er

tjenligt, og kongen har ubetinget ret til at foretage så-

danne forandringer. Han er meget vred over, at en af

de andre biskopper i et skrift, som han lader omløbe

og insinuere til rigets højeste mænd, tør også sætte så-

danne ord: Alt, hvad som i kirken skal forandres og

forordnes, det kan ikke ske, det kan ikke forandres uden

alle stænders samtykke«. Hvad, siger Hersleb, er da

kongens magt og suverænitet? Havde også David, Jo-

safat etc. stændernes samtykke til deres irldretning af

gudstjenesten« ?
'

) — Hans forslag er, at hvor præsten

har nogenlunde formodning om vedkommendes oprigtig-

hed, især overfor de anfægtede og sønderknuste, skal

han absolvere som hidtil. Overfor dem derimod, som

han ikke kender, skal han sige: > Efterdi din tilstand

er mig aldeles ubekendt, så kan jeg, efter det, som nu

er sagt, ikke andet gøre end dette : På sand omvendelse

følger Guds nåde og syndernes forladelse; på ubod-

færdighed følger Guds vrede og syndernes beholdelse,

hvilket så at være jeg herved forsikrer dig med hånds-

pålæggelse i navnet« osv. Det er, siger han, horribelt

og uimodsigelig synd i Guds sted at forsikre uværdige

om syndsforladelse, og det er imod samvittigheden. -

Fremdeles ønskede han en forandring af det offent-

lige skriftemål, der, som det nu var, kunde hgnes

med et spindevæv, som de store bremser brød igen-

nem, og kun de små fluer bleve hængende«. — Ved

dåben vil han have djævlebesværgelsen afskaffet, og

endelig tilråder han stærkt konfirmationsundervisningens

indførelse: det er en af de største grunde til almuens

1) Er det sin gamle modstander E. Hagerup iTrondbjem, som Hers-

leb på denne måde anbefaler til kancelliet?
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uvidenhed, at den lærer katekismus blot ved at høre

den uden at kunne læse. I hans stift er det allerede

indført, at ingen, som ikke kan læse, antages til Guds

bord. — Da kirkeinspektionen var oprettet, overtog

den at foretage de hensigtsmæssige forandringer ved

ritualet. Som de formål, der skulde tilsigtes, opstilledes,

at ikke alene enkelte tekster, men Guds hele ord og

især de bibelske bøger, der indeholde evangeliet, gøres

bekendte for menigheden, at sakramenterne forvaltes

således, at al falsk tillid til dem forhindres, at i kollekter

osv. intet findes, som ikke kan passe på alles tilstand,

at der sørges for, at menigheden ikke sætter en ud-

vortes tillid til ceremonierne, hvorfor der skal være så

få som muligt, f. eks. få helligdage, og de ceremonier,

som beholdes, f. eks. korsbetegnelse og håndspålæggelse,

må ikke betragtes som en væsentlig del af gudstjenesten.

De ceremonier, som mere hindre end fremme op-

byggelsen, skulle afskaffes, f. eks. syngen for altret, som

ofte støder, når præsten har en slet stemme, og om
muligt offer i kirken. Endelig skulde formularerne kun

angives for eksemplets skyld, og det skulde stå præ-

sterne frit for at ændre dem efter omstændighederne.

— Efter disse grundsætninger toges der nu fat på ar-

bejdet. HeUigdagene deltes i to klasser; på helligtre-

kongersdag. Marias renselsesdag. St. Hansdag, Mikkels-

dag, allehelgensdag og 3die helligdag ved de store høj-

tider skulde der vel holdes gudstjeneste, men i øvrigt

skulde de ikke indbefattes under forordningen om
sabbatens helligholdelse. — Alle børn skulde »uden per-

sons anseelse« døbes i kirken. Exorcismen og kors-

betegnelsen skulde afskaffes, men Kristi befaling om
dåben Mt. 28. 19—20. der ikke fandtes i den ældre

dåbsformular, indsættes, og denne skulde tilligemed fader-

vor bruges også ved hjemmedåb osv. — Arbejdet på

ritualets revision standsedes imidlertid pludselig i året
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] 738. — Samtidig med kirkeinspektionen arbejdede nem-
lig også den slesvigske gejstlighed med generalsuper-

intendent Conradi på et nyt ritual. Man ønskede, synes

det, særligt, at djævlebesværgelsen måtte blive afskaffet,

dog kun således, at det tillodes præsterne at bruge den.

hvis forældrene ønskede det, og dette tillodes ved et re-

skript af 23de Decbr. 1737. Men denne indrømmelse

vakte opsigt i Tyskland, og et tidsskrift, der ellers ud-

talte sig anerkendende om Christian VI. "s kirkelige for-

anstaltninger, ytrede med hensyn til ritualforandringen,

at hvad der nu vilde komme, syntes at ville formørke

de tidligere herlige love. Kongen blev da bange for, at

hans rettroenhed skulde blive anset for tvivlsom ; A. Højer

måtte tilstille det tyske tidsskrift en erklæring, hvori det

forklaredes, at djævlebesværgelsen ikke var afskaffet i

hertugdømmerne, og at der ikke var tænkt på at af-

skaffe skriftemålet eller gøre nogen anden forandring i

kirkeskikkene i kongeriget. — Samtidig tilrådede kirke-

kollegiet at henlægge Conradis ritualforslag, da det

ønskede at udarbejde et fælles ritual for hele riget:

men kort efter bragte Holstein kollegiet en mundtlig

ordre fra kongen til ikke længer at arbejde på denne

sag. ')

Der blev dog siden atter lejlighed til at genoptage

den, da den kommission, der var nedsat til at ud-

arbejde en ny lovbog, rådførte sig med kirkekollegiet

angående de forandringer, der skulde ske med lovens

anden bog. Det var atter skriftemålet, der især lå

kollegiet på hjærte, og dette udarbejdede efter J. L.

1) Helvig, Kirkehistorie II, 2den udg , 40 f., 67 f. Pontoppidan,

Annaler IV, 61 f. Dån. bibl. VI, 94 f. Teol. bibl. V, 176.

Kirkeinsp.'s arkiv 32. Her findes både Heriebs erklæring og

nogle generale principia ved kirkeritualets revision. — Uddrag af

den første er trykt i L. Daas, Aktmæssige bidrag til den norske

kirkes historie, 4.
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Holsteins forslag et udkast, der atter gik ud pa at

sikre præsten imod at tilsige ubodfærdige syndernes for-

ladelse. Han skulde først gøre hver enkelt fire spørgs-

mål, om han erkendte sin synd, forlod sig ene på Kristi

blod, tilstod, at Gud ikke forlader vitterlig synd, så længe

vi agte at blive deri, og om det var hans alvorlige

mening at hade synden og bruge Guds nåde til sit

levneds forbedring. Derefter skulde han erklære dem,

der ikke havde svaret af et oprigtigt hjerte, at de løj for

Gud, blev i deres synder og åd og drak sig selv til dom,

men tilsige dem, der alvorlig havde ment, hvad de sagde,

syndernes forladelse. ^) Da lovkommissionen imidlertid

aldrig blev færdig med sit arbejde, blev heller ikke denne

forandring af skriftemålet gennemført.

Da det var så magtpåliggende en sag at få præste-
embederne besat med alvorlige mænd, måtte det også

forsøges at standse de misbrug, som her fandt sted. Det

havde lige siden reformationen været almindeligt, at

enkerne forsørgedes enten ved at de selv eller en datter

ægtede den ny præst. Menighederne havde i reglen selv

varetaget denne enkernes ret; det stred mod almuens

retsbegreb, at en enke, fordi manden døde, skulde sættes

fra gården. — Men giftermål var ikke den eneste mis-

hge måde, hvorpå et embede kunde opnås. — I året

1735 opdagedes det, at kapellan D. Gemzøe ved Nikolaj

kirke havde ved kontrakt solgt sit embede til studiosus

F. G. Wulf, imod at denne skulde svare ham 400 rd.

årlig. Wulf blev af magistraten indstillet til embedet,

men kongen kasserede indstillingen og gav general-

fiskalen ordre til at indstævne Gemzøe, hvorpå der for

provsteretten nedlagdes påstand på, at denne skulde have

sit embede forbrudt og kendes uværdig til gejstlig be-

fordring. — Men herpå vilde provsteretten ikke indlade

*) Kirkeinsp.'s arkiv 30.



188 Præsteembeders besættelse.

sig. Hvad Gemzøe havde gjort var ikke andet, end hvad

der var sædvanligt, når en gammel præst vilde sikre sig

pension, og provsteretten så egenthg kmi brøde i, at

han ikke havde ladet kontrakten bekræfte af biskoppen,

og at han uden grmid havde foregivet, at han var svage-

lig. Den nøjedes derfor med at frakende ham ret til

den betingede pension og idømme ham en mulkt og

sagens omkostninger. — Fiskalen indankede da sagen

for landemodet og højesteret, og ved denne dømtes

Gemzøe fra embedet. \)
— Mod disse og andre gamle mis-

brug havde man allerede tidligere begyndt at tage for-

holdsregler. En forordning af 23de Oktober 1720 havde

pålagt enhver, der kaldedes til præst, at gøre ed for

biskoppen på, at han hverken selv eller ved andre havde

givet eller budet eller lovet noget for kaldet at erholde,

ikke heller havde tilladt andre at gøre det under nogen

slags forevending; og fremdeles, at han ikke ved gifter-

mål eller andre forbudne veje og konditioner eller ved

utilladelige midler havde tilbragt sig sådan befordring. —
Dette indskærpedes nu ved et reskript af 23de Januar

1737; ingen kandidat måtte fritages fra den klausul om
giftermålet, og eden skulde på ny aflægges ved enhver

forflyttelse. -) Ligeledes søgtes den private kaldsret ved

flere bestemmelser indskrænket og reguleret. ^) — Året

i forvejen blev det pålagt bisper og professorer at give

årlige indberetninger om studenterne (2. Novbr.

1736). Det skema, de skulde udfylde, havde ikke mindre

end 31 rubriker. Det er formodentlig affattet af Schrøder

og Bluhme, men blev noget ændret efter Worms forslag,

') Wiberg, Præstehistorie. Sæll. tegn. 1735, nr. 509, indlæg 1735,

8de Januar.

^) Ussing, Kirkeforfatning III, 1, s. 91 f. Edsfornmlaren findes i

Pontoppidans Ann. IV, s. 745,

3) Helvig, Kirkehistorie, 2den udg., s. 44 f.
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således bortfaldt et spørgsmål: >0m han har lidt noget

af den onde verden for sandheds og gudsfrygtigheds

skyld.« Worm ønskede tillige nogle tilføjelser, såsom,

om vedkommende havde brugt verdslig håndtering, og

om han var gift, og hvorledes han var kommen i ægte-

skab, da det skete, at informatorer besvangrede deres

kvindehge elever og derefter søgte oprejsning. *) Dette

må oftere være sket; ti i året 1745 udkom der en for-

ordning om, at de, der forså sig på denne måde, skulde,

når de ikke benådedes af vedkommende, arbejde i jærn

på fæstningen.

Den betydeligste af de reformer, som pietismen

fremkaldte, var konfirmationens indførelse; den har

ikke alene øvet en stor indflydelse på den danske

menighed i reUgiøs henseende, men den har også været

den løftestang, der gjorde det muligt at indføre et al-

mindeligt skolevæsen. — Pietismens berettigelse må især

søges deri, at den stiler mod det mål at få hvert enkelt

menneske i tale; institutionerne, der hidtil havde været

det, hvorpå hele vægten lagdes, havde for den kun be-

tydning, eftersom de kunde blive midler til at få adgang

til de enkelte og vække dem. Derfor var også oplysning

et af de ord, der vare skrevne på dens fane, men
endnu ikke i den forstand, hvori ordet toges i slutningen

af århundredet; endnu var det kun den religiøse op-

lysning, man vilde udbrede. Derfor fremdroges de gamle

påbud om katekisationer med ungdommen stærkt. I

København ansattes der særlige kateketer, 1736 i Holmens

kirke og efterhånden også i de fleste andre. Men dette

middel var utilstrækkeligt, når det skulde nås at påvirke

alle, medens dette kunde ske ved den befalede kon-

firmationsundervisning. Det var nemlig denne og ikke

egentlig konfirmationen selv, der var det nye ; det havde

1) Sæll. indlæg 1736, 2clen Novbr.
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al tid været præsterne pålagt at forvisse sig om, hvor

vidt de unge, når de første gang gik til alters, kendte

deres kristendom således, at det kunde forsvares at an-

tage dem. Dette var således ligefrem bleven pålagt ved

forordn. 27de Marts 1629, II, §§ 12 og 17
1), og i det

mindste, hvor biskopper og præster vare ivrige derfor,

holdtes der formelig konfirmation i kirkerne. — I hertug-

dømmerne var for den kongelige andels vedkommende

konfirmationen indført 1733. Men for kongerigets ved-

kommende er det især konferensråd Schrøder, der

har fortjenesten af dens indførelse. ^) Han havde i efter-

året 1735 indgivet en forestilling derom, hvor han især var

gået ud fra den måde, hvorpå den var ordnet i Olden-

borg og Wiirtemberg. Kongen bifaldt hans forslag og

befalede ham at forhandle med Bluhme derom, og i

forening med denne indsendte han under 27de Septbr.

1735 et forslag til en konfirmationsanordning. Da det

ønskedes, at denne skulde udkomme ved nytårstid 1736

for således at forherlige reformationsjubilæet, har der

ikke været tid til at gennemføre den på den sædvanhge

måde. Der er næppe indhentet andre erklæringer end

biskop Worms, og da denne er stilet direkte til kongen,

synes det, at sagen ikke en gang er gået gennem kan-

celhet, hgesom Worm heller ikke blev spurgt om sin

mening om hensigtsmæssigheden af selve konfirmationens

anordning, men kun skulde ytre sig om enkelthederne i

det gjorte forslag. Hans erklæring bærer stærkt præget

af, at han følger med, fordi han må, og ikke fordi han

vil. Det har dog vist mere været den uregelmæssige

måde, hvorpå sagen gennemførtes, end denne selv, der

*) Se nærmere herom Mnem. IV, 226 f.

^) Åt Schrøder alene har taget initiativet i denne sag ses af et

brev fra ham af 19de Septbr. 1735, afleveret fra Sorø til geheime-

arkivet.
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var ham imod. De indvendinger, han gør mod Bhilmies

og Schrøders forslag, angå mest ubetydehgheder, med
undtagelse af, at han finder det »helt besværligt*, hvis

det skal pålægges, at præsterne, især i København, skulle

samle konfirmanterne til undervisning i husene. Han
anser det for tilstrækkeligt, når børnene have fornøden

kundskab, lige meget, hvorledes de have erhvervet den.

Endelig vil han, at sagen skal udsættes, > indtil de dår-

lige og ugrundede tanker kan komme den enfoldige al-

mue af hovedet, ved hvilke en stor del af dem uden

føje indbilde sig, at adskilligt i vor kirkes uskyldige

ceremonier skal forandres: ti hastes der for meget med
denne anstalt, da måtte de, ihvorvel uden al årsag, tænke,

at sligt var begyndelsen til forandringen, hvilken urimelig

mistanke kunde betage en og anden den andagt, som
de burde føre med sig til slig gudelig forretning.« —
Hvor stærkt biskoppen her end betoner det urimelige

og ugrundede i mistanken om forandringer af guds-

tjenesten, er det dog tydeligt nok, at det ikke blot er

den uvidende almue, men ham selv. der er bange for

sådanne. Uagtet han havde iagttaget frem for alt at

citere Spener som bevis for hensigtsmæssigheden af de

forandringer, han ønskede, gik det ham dog her som så

tidt: kongen tog intet hensyn til hans meninger, Bluhme
og Schrøder afgav en moderklæring; kun i et punkt

havde kongen betænkeligheder, nemlig med hensyn til

håndspålæggelsen. Denne havde biskoppen betragtet

som en ligegyldig ting; men det var formodentlig an-

alogien med skriftemålet, hvor der var gjort så mange
indvendinger mod den, der gjorde kongen ængstehg. Dog
bevægede Bluhme ham til også her at gå ind på for-

slaget. Under 16de Decbr. 1735 blev biskopperne gjort

bekendt med anordningen, hvilket formodentlig skulde

være en slags erstatning for, at de ikke havde havt

lejlighed til at erklære sig over den, og den 13. Januar
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]73(i udkom den: biskop Worm forfattede derefter kon-

firmationsbønnen. — Konfirmationsanordningen bærer nok
som præg af, hvem der har udarbejdet den, især i den
anvisning, der gives præsterne til at omgås med og

undervise børnene (§ 7). Men den er det betydeUgste

stykke af Christian VI. 's lovgivning, og den har øvet og
øver endnu en stor indflydelse på folkets liv. ^) Den
mødte megen uvillie både hos præster og menigheder.

I et anonymt skrift fra den tid anføres der mange klage-

punkter mod den, deriblandt også, at den ikke har

biskoppernes velovervejede og samtydige konsens, og at

•man må ej vige de i vore tider indsnegne falske brødre,

som uden al tvivl have udvirket alt dette til vores kirkes

og rituals præjudice, og derved kan sigte til videre ind-

pas i vores gamle lærdom at gøre' -j: biskop Hersleb

klagede over, at anordningen ikke overholdtes, hverken

af præsterne eller af de unge, der især i København
sneg sig til at gå til alters uden at være konfirmerede,

og han ønskede nogle forandringer i anordningen, men
som kongen ikke vilde gå ind på (Reskr. 12te Februar

1740). De viste sig også overflødige; ti konfirmationen

arbejdede sig efterhånden således ind i folket, at den

blev et meget væsentligt stykke i det kirkelige liv.

Selve reformationsfesten afholdtes ved en guds-

tjeneste, som kongehuset overværede i Nikolaj kirke,

hvor biskop Worm prædikede; der blev udgivet et lifle

skrift om de store åndelige så vel som timelige vel-

gerninger, som reformationen havde bragt, og dette

skulde oplæses fra prædikestolene både i byerne og på

landet, og i skolerne desuden af skoleholderne for børnene.

— Universitetet afholdt doktorpromotioner i det teo-

') Mnem. IV, 262-271. Helvig, Kirkehistorie IT, 2den udg., s.

47—49.

2) Arkivet på Letraborg.
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logiske og juridiske fakultet. Konsistoriet havde fore-,

slået, at nogle navngive videnskabsmænd skulde indbydes

til at disputere; men kongen forlangte, at der skulde,

udstedes en almindelig indbydelse til alle biskopper, pro-

fessorer og lectores theologiæ samt lærde mænd, som enten

vare provster eller sognepræster i København ; »meningen

nominatim: ti som doktorgraden er en ære og distink-

tion, kan ingen beordres at tage derimod«. Ligeledes

havde universitetet forment, at de ikke alle kunde komme
til at disputere; men kongen forlangte, at dette skulde

ske, og de skulde vælge sådanne materier, som henhørte

til jubilæet og den danske og norske kirkehistorie. Da
der ikke var afholdt nogen doktorpromotion i det teo-

logiske fakultet siden 1695 og i det juridiske ikke siden

1670, måtte kongen udnævne biskop Worm og de juri-

diske professorer til doctorer, for at de derefter kunde

kreere dem, der disputerede. Af teologerne disputerede

prof. M. Woldike over en afhandling om det køben-

havnske bekendelsesskrift af 1530, og den 82årige lector

P. N. Terpager i Ribe indsendte en afhandhng. for

hvilken han fraværende blev kreeret. Den juridiske grad

toges af prof. J. P. Anchersen, en borgermester i Ål-

borg, L. Berregaard, og to tyske embedsmænd fra

Holsten og Oldenborg. — Som ved alle højtidelige lejhg-

heder i Christian VI. 's tid sloges der også flere medaUier.

En af disse bar den indskrift:

»For lius og flor og fred i tvende hundred år

vor Sions tak og fryd til højen himmel går.« ')

Siden den ovenfor omtalte kongelige resolution af

') En beretning om festen findes i universitetsbiblioteket. Se endv.

extraord. relationer, Oktbr. 1736. — Sæll. indlæg 1736, den 24de

Avgust. Under denne dato udstedtes opfordringer til dem, der

skulde disputere, så man har været noget sent på færde. —
Grams breve, Hist. tidsskr. IV, 279 og 284.

L. Koch: Kong Christian VI. 13
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16. Decbr. 1734 havde præsterne hørt op at strides fra

prædikestolene. Men en af ortodoxiens vældigste for-

kæmpere, H.Mossin, der atter begyndte på den gamle

måde, måtte sande, at tiden nii var bleven en anden.

Han var 1736 bleven forflyttet fra Trinitatis kirke til

Nikolaj; men her blev der tværtimod hans egen ind-

stilling ansatte to unge ivrigt pietistiske mænd, A.Bals-
lev og H. Rehling, som hans kateketer. Det kunde

da heller ikke godt være andet, end der måtte komme
strid, og i sin prædiken på 7de søndag efter trinitatis

1737 forklarede Mossin for menigheden, at hans kate-

keter ikke lærte den sande evangeliske lærdom, men
derimod førte en falsk og djævelsk lærdom. — Da kate-

keterne beklagede sig herover, befalede kongen biskop

Worm at give Mossin en irettesættelse og formodenthg

at lade ham indsende en forklaring. I ethvert tilfælde

indgav han under 15de Avgust en sådan direkte til

kongen, hvad der siden under sagen blev bebrejdet ham,

som om han derved havde vist ringeagt mod biskoppen.

Kateketernes prædiken synes herefter at have lidt af

pietismens sædvanlige brøst. Ordet og sakramenterne

tillagde de kun »slette titler« og kaldte dem »kirkens

udvortes gode og kirkens udvortes ceremonier«. Balslev

havde sagt, »at dersom ikke mennesket var død fra sig

selv, så gavnede det ham intet, at han af præsten blev

absolveret, gik til alters, brugte kirkens udvortes gode og

kirkens udvortes ceremonier«, Rehling, at »han præ-

dikede det gamle evangelium, som vore fædre før os

ikke havde vidst af at sige«. Det er tydehgt nok, at de

begge havde stillet rørelserne i hjærtet langt over nåde-

midlernes virkning og gjort dette med det overmod, hvori

ungdommen i en stærkt bevæget tid ser ned på fortidens

tænkemåde. Der kunde således vel være grund for sogne-

præsten til at gøre udsættelse på deres lærdom, om end

formen, han valgte dertil, var både uheldig og ulovlig.
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— Efter at have modtaget Mossins skrivelse nedsatte

kongen efter Bluhmes forslag ^) en kommission til at

undersøge sagen. Denne bestod af J. L. Holstein,
biskop Worm, stiftsprovst Dorph og sognepræsterne

C. L. Leth og M. Hviid. Da Worm døde, inden sagen

blev påkendt, var i det mindste tre af de fire tilbage-

blevne medlemmer tilhængere af det pietistiske parti, og

sagens udfald kunde ikke være tvivlsom. Medlemmerne
indsendte først, som kongen al tid forlangte, hver sit

votum til ham og fik derefter befahng til at afsige

dommen. Denne fældedes den 31te Marts 1738 og be-

kræftedes af kongen den 2den April. Den gik ud på,

at vel var der ikke noget væsentlig at udsætte på den

lærdom, nogen af parterne førte, men Mossin havde for-

set sig mod loven 2—4—9, ritualets pag. 22, lovens

2—9—8, Kristi egen befaling Mt. 18, som byder læreren

al tid at bruge privat erindring, og den kongelige de-

cision af 16de Deebr. 1734; de af ham om kateketerne

brugte ytringer mortificeredes, han selv frakendtes sit

embede og idømtes en mulkt af 350 rd. foruden 150 rd.

til generalfiskalen. Når hans eftermand indsattes, skulde

den af ham begangne forseelse med eftertryk forestilles

menigheden. — Mossin blev iøvrigt 1740 ansat som præst

i Køge: men det er øjensynligt, at kongen og det her-

skende parti ved den strenge dom, der overgik ham,
vilde vise, at de ikke længer vare til sinds at tåle an-

greb på pietismen, og hensigten opnåedes ; misfornøjelsen

mod den kom i det mindste i København efter den tid

ikke mere til åbenbart udbrud. ^)

') MneiDos. IV, 396.

*) Eahbeks, Hesperus VIII, 1823, meddeler Mossins erklæring og

kommissionens dom. Originalerne findes i arkivet på Letra-

borg. I det kgl. bibl. Thottske samling 115 fol. findes afskrifter

af Mossins og kateketernes indlæg. — Her findes også et langt

13*
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Da pietismen havde hørt op at være oppositions-

parti og var bleven rådig over kirkens anliggender, følte

den, som det altid bliver tilfældet under sådanne om-
stændigheder, trang til at organisere sig. Uagtet bi-

skopperne stod fuldstændigt under kongen, og denne

adskillige gange havde vist, at han ikke var bange for

at sætte sin villie igennem til trods for deres modstand

eller i det mindste misfornøjelse, var det dog øjensynligt,

at det ikke i længden kunde gå, at vigtige forandringer

som konfirmationen indførtes af mænd, hvis stilling ingen

ret gav dem til at tage initiativ i sådanne anliggender.

Det gik for langsomt med at få bispestolene besatte med
mænd af den herskende retning, og selv sådanne måtte,

når de først vare komne i embederne, holde på deres

værdighed og ret. Bispeembedet var ikke vel set af

pietisterne, og oprettelsen af generalkirkeinspek-
tionskollegiet gik egentlig ud på at overføre den

biskoppelige myndighed i noget forøget tilstand til dette.

»Inventor til dette, siger biskop Her sleb, »var salig

etatsråd Højer, en klog og skarpsindig og derhos meget

farlig og entreprenant mand, som havde meget at sige

hos Hs. exel. hr. geheimeråd v. Holstein, hvis informator

han har været, og denne var hr. Bluhmes fætter og nære

blodsforvandte og gjorde i alle ting ét med ham. Denne

etatsråd Højer havde desuden et partikulært had til

bisperne og de gejstlige, fordi de havde været ham imod

for det skrift: de nuptiis propinqvorum, og for hans

danske historie, hvor nationen mente sig at være for-

digt, »sammenskrevet i forfølgelsens tid i April måned 1738«

hvor Blulime udskældes på det groveste:

Åk pastor Blum, ak at dog jorden liavde slaget
'

og i sit mørke skød dit sorte hoved knuget!

Du Lucifers portræt med ansigt og peruque

livagtig viser frem ret som i kobbertryk.



Guneralkirkeinspektiouen. 197

nærmet. Denne etatsråd Højer har opsat instruktionen

for generalkirkeinspektionen så subtil, derhos så ample,

og indrømmet dem sådan pouvoir, at virkehg alle gejst-

lige i begge rigerne, endogså bisperne (dem kongens lov
'

dog fritager at dependere af nogen anden end kongen

og alene for deres embede at være ansvarlige for kongen)

skulde anses for deres dependenter og subalterne, dem
de ofte og på den måde have trakteret, insulteret, sat

i rette og fordret af dem rapporter og regnskab for deres

forretninger«.^) — Planen til kollegiets oprettelse er

bleven forhandlet, medens biskop Worm var syg, og

hans død kunde forudses, og det har vel næppe været

tilfældigt, at man til gennemførelsen af så vigtig en for-

a«staltning benyttede en tid, da Sællands biskop ikke

kunde udtale sig. Kollegiets instrux udkom d. 1ste

Oktober 1737, og den 9de døde biskop Worm. — Denne

instrux giver kollegiet myndighed til at standse forarge-

lige processer og gøre indstilling derom til kongen, at

hemme og forebygge anstødelige stridigheder, at fremme

og gennemføre kirkedisciplinen, at påagte, at menig-

hederne ikke lide mangel på retskafne lærere og op-

byggehge bøger, og at lærerne ved flittige katekisationef,

idelige husbesøg, ved vel indrettet opsigt og ved en

kristelig kirkedisciplin trolig vejleder menigheden. Kol-

legiet skal endvidere forekomme, at nogen tilvender sig

præstekald på ulovlig måde, sørge for, at uduelige,

uvidende og forargelige præster fjærnes, at præsiernes

antal forøges ved ansættelse af kapellaner og kateketer,

og at de gejstlige befries fra allehånde verdslige for-

retninger. Det skal tilholde bisper, provster og præster

til at varetage deres forretninger og modtage årlige ind-

beretninger fra biskopperne, sørge for udbredelse af op-

byggelige bøger og den hellige skrift og endehg have

>) Teol. bibl. V, 150.
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censur over alle teologiske og religiøse skrifter, således

at det endog kan forlange et af den ordinære censor

forkastet eller approberet skrift forelagt for andre lærere

'
til nv prøvelse. De andre kollegier skulde udlevere de

dokumenter, som det forlangte, og det refererede umiddel-

bart til kongen. *) — Det vil heraf ses. at kirkekollegiet

ikke fik nogen særskilt administration: det var nærmest

en kontrolkommission, der kunde gribe ind i en stor

mængde forskellige avtoriteters myndighed. Biskop Hers-

leb har mere ret i. at instruktionen er udarbejdet »ample«.

end at den er vsubtil<. Ti netop denne mangel på en

regelmæssig virksomhed måtte blive farlig for kollegiets

betydning, og det næsten ubegrænsede område, det på

den anden side havde, måtte, hvis det vilde bruge sin

magt. bringe det på kant med andre avtoriteter, medens

det let kunde blive aldeles overflødigt, når det ikke selv

opledte nye områder for sin virksomhed. De mænd, der

blev medlemmer, vare J. L. Holstein, biskop H ers-

leb, konferensråd Schrøder, A. Højer. Bluhme og

provst Hviid. Da Holstein som præses ikke voterede,

Schrøder på grund af svaghed sjeldent mødte, og Hers-

leb snart kom i et fjendtligt forhold til sine kolleger,

blev det de tre sidst nævnte, der fik den afgørende ind-

flydelse. Men uagtet det var vel bekendt, at disse mænd
var i stor yndest ved hoffet, nød de dog ikke den alminde-

hge anseelse, uden hvilken deres indgriben i andre autori-

teters myndighed måtte vække anstød. Det er også langt

fra. at pietismen tog opsving ved således at have fået regel-

mæssig indflydelse på kirkens styrelse ; tvært imod, dens

betydeligste arbejde var just den gang endt. Det blev

gjort, medens den var et oppositionsparti, og kort efter

at den havde sejret. Den organisation, den nu havde

1) Helvig. Tiflsskrift for litteratur og kritik III, 317. Dån. bibl.

n, 498.
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opnået, kunde end ikke forhindre tilbagegangen. — Kongen

griber efter kollegiets oprettelse langt mindre personligt

ind i kirkestyrelsen end tidligere. Dette er jo i og for

sig naturligt, da han havde tillid til kollegiets medlemmer

:

men det er også rimehgt nok. at Hersleb har ret i, at

disse stræbte efter at holde ham udenfor, når de

frygtede for, at hans afgørelse ikke skulde stemme med

deres ønsker. Som det var Højer, der egentlig havde

undfanget tanken om kollegiet og afstukket grænserne

for dets virksomhed, således var det også ham, der i

virkeligheden var dets leder. Men han døde allerede

1739. og da, siger Hersleb, faldt knebelen af klokken,

og hele institutionen begyndte at Ude af den tæring, der

1791 endte med en ynkelig død M.

Kollegiet begyndte med den 26. November 1737 at

underrette biskopperne om sin oprettelse og kræve op-

lysninger om de forhold, som instruktionen anviste det

til at indvirke på. Men allerede det næste år, den 11.

Januar 1738, udsendte det et n^i: cirkulære, hvori det

forespurgte: 1) Hvorledes kan en gudelig kirkedisciplin

således indrettes, at den ikke anses som verdslig dom
eller straf, eller forstyrrer den almindelige ro; ti tvang

føder kun et udvortes skrømtevæsen eller fremkalder

blot et opus operatum? 2) Om husbesøgelse ikke er

fornøden og nyttig, og hvorledes den bedst kan komme
i brug igen? 3) Om medhjælpere blandt menighedens

ældste ikke må anses tor umistelige for lærerne til for-

maning og tugt? 4) Hvad enhver ellers kunde eragte

for nyttigt og gavnligt, fornemmelig til den sande kristen-

doms fornyelse uden tvang og hykkelsk væsen ?
''') —

Disse spørgsmål vare en hel del lettere at gøre end at

M Kirkehist. saml. 3die række V. 71.

^) Helveg II, 2den udg. 6'å, hvor der også anføres prøver på be-

svarelserne.
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besvare, når da besvarelsen virkelig skulde kunne tjene

til at vise vej til gode reformer. Der blev i virkeligheden

heller slet intet gjort for at aflijælpe de mangler, som
si)ørgsmålene påpegede. — Det kunde allerede være
vanskeligt nok at forandre de ydre ulemper, som instruk-

tionen henledte kollegiets opmærksomhed på. Således

udtaler et reskript af 1. April 1740 kongens misfor-

nøjelse med, at indtægterne af mange præste-
embeder oppebåres af mænd, der lode dem bestyre af

kapellaner, som nød en ringe godtgørelse, i det tienderne

tilhørte biskopperne, professorer eller rektorer. Det på-

bødes nu, at dette ved indtrædende vakance skulde for-

andres, så at den, der fungerede i embedet, kom til at

nyde dets indtægter, medens der skulde skaffes de hidtil-

værende nydere en passende godtgørelse. Men da dette

sidste de fleste steder har vist sig at være umuligt, blev

reskriptet uden virkning ^). Ved reskript af 2. Marts

1742 bestemtes det, at en del store og vidtløftige præste-

kald skulde deles, eller der skulde oprettes residerende

kapellanier i dem. Dette skete også adskillige steder,

men som oftest blev det snart gjort om igen, om ikke

før, så i de dårlige tider i begyndelsen af dette århun-

drede, da embederne ikke kunde bære udgifterne, og

man heller ikke længer følte trang til så mange præster ^).

Det var pålagt kirkekollegiet at drage omsorg for

biblens oversættelse og udbredelse, hvad der

') I Brønshøj -Eødovre sognekald, der tilhørte biskoppen, blev er-

statningen for denne tilvejebragt på en mærkelig måde. Præste-

gården, der havde tilhørt biskoppen, tillagdes præsten, der så

gav afkald på den løn, 80 rd., han hidtil havde oppebåret af bi-

skoppen, hvorimod degnetraven, 80 tdr. byg, herefter skulde til-

falde præsten. Herved stod unægtelig både biskop og præst sig

godt, men på degnens bekostning.

-) Ussing, kirkeforfatning III, 1. s. 191 og 196.
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hidtil havde været missionskollegiets sag, og dette havde

i året 1732 ved Ewald besørget en ny udgave efter

den halleske bibel ved Francke ; men med denne var der

megen misfornøjelse ; modstanderne påstod, at der her

var gjort forsøg på at indsmugle pietismens yndlings-

tanker, og paralelstederne, som her første gang anførtes,

vare meget unøjagtige ^). løvrigt optrykte missionskolle-

giet Resens oversættelse, dog stadig med ændringer og

sprogrettelser, og det har stor fortjeneste af at have

gjort biblen billig og let tilgængelig. — I Slesvig brugte

de tyske præster Luthers oversættelse, og da det i de

blandede menigheder viste sig vanskeligt at bruge denne

sammen med Resens, trykte Waisenhuset, dog ikke på
eget forlag, også nye udgaver af Christian III. s bibel.

Denne synes i det hele at have havt så megen tiltræk-

ningskraft for læserne, at det kunde betale sig for pri-

vate bogtrykkere at udgive den eller dele af den; det

er af hensyn dertil, missionskollegiet udvirkede en konge-

lig resolution af 28. April 1740, der gav Waisenhuset
eneret til at lade biblen trykke. — Kirkekollegiet optog

straks den tanke, som missionskollegiet havde næret, at

udarbejde en hel ny bibeloversættelse, der »siden

overalt i skoler og kirker kunde indføres og bestandig

bruges«. Den 20. Marts 1739 nedsattes der en kommis-
sion, bestående af samtlige kollegiets medlemmer og

nogle tilforordnede ; men heller ikke denne plan blev

udført; der udkom kun nogle prøvehefter 3).

I København var den åbenlyse modstand mod pie-

tismen ophørt ved Mossins domfældelse. Men det vakte

rundt om i landet stor misfornøjelse, da et kongeligt

reskript af 22. Avgust 1738 autoriserede Pontoppidans

') Helveg II, 2dcn udg. 30.

2) Engelstoft, Om den danske bibcloversættelse, Nyt tlieol. bibl. VU,

1856, s. 363 f. Allen, Det danske sprog i Slesvig 1, 163.
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forklaring som almindelig lærebog. Da konfirmationen

var bleven indført, ønskede dens ophavsmænd en bog,

hvorefter præsterne kunde vejlede de unge. Der havde

hidtil i de forskellige stifter været brugt forskellige kate-

kismusforklaringer; men nu pålagde kongen ved to re-

skripter af 3. September 1736 Pontoppidan at affatte

både en lærebog og en salmebog. De skulde censureres

af fakultetet og derpå forelægges kongen til approbation.

Men hensyn til censuren af lærebogen lod Pontoppidan

den dog kun gennemse af sin gode ven, Langemach

Leth, der var extraordinær professor cathecheseos *) ; men
hans censur skulde unægtelig i de ortodoxes øjne ikke

være nogen borgen for bogens rettroenhed. Det var en

vitterhg sag, at biskop Hersleb ingenlunde syntes om
den, uagtet han havde medundertegnet kirkekollegiets

forestilling om dens autorisation. Stiftsprovst N anne-
stad i Århus udtalte sin misbilligelse af den, endog på
prædikestolen, og hans biskop, Hygum, gjorde anmeldelse

derom til kirkekollegiet. Men der blev intet foretaget,

da Nannestad var en mand, som nød stor anseelse.

Han blev 1748 efter kollegiets indstilhng biskop i Thrond-

hjem-). I Ribe stift var der to landsbypræster, brødrene

N. Tøxen i Veerst og M. Tøxen i Felding, der nægtede

at bruge den. fordi de påstod, at den indeholdt falsk

lære. Så længe biskop Anchersen levede, fandt han sig

i, at de lagde den til side, da ungdommen i deres sogne

var vel undervist. Da derimod Brorson var bleven bi-

skop pålagde han i et landemodsmonitum provsterne at

*) Det var den 7. Septbr, 1736 bestemt, at i tilfælde af. at decanus

havde forfald, skulde censuren besørges af fakultetets medlemmer

på omgang, og L. Leth skulde da deltage i den.

2) En skrivelsen fra biskoppen til Nannestad findes i Kalis saml.

102 fol.
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forlange skriftlige erklæringer af de præster, som ikke

vare villige til at benytte forklaringen i deres menig-

heder. En sådan afgaves da af N. Tøxen på egne og

broderens vegne, og han ankede især over, at forklaringen

talte om kærlighed til sig selv. hvad der var ubibelsk, og

over, at helliggørelsen fremhævedes på retfærdiggørelsens

bekostning, hvori han har fuldkommen ret. »Bispen

indlod sig i disput med præsten, men kom til kort«,

siger Hersleb; i ethvert tilfælde indstillede han sagen til

kollegiet. Her holdt Hersleb på, at man måtte følge en

af to veje, enten at anlægge sag mod præsten, fordi

han var kongens befaling overhørig, og i så tilfælde var

sagen helt verdshg og vedkom ikke kollegiet, eller også

måtte det undersøges, med hvad ret præsten beskyldte

forklaringen for at indeholde falsk lære, og til denne ende

måtte der da indhentes et responsum fra det teologiske fa-

kultet. Hersleb kunde altså her indtage et fuldkommen

korrekt standpunkt og netop derved have udsigt til at

føre sagen den vej, som han ønskede, medens det måtte

være højst betænkeligt for pietisterne, når forklaringen

skulde underkastes en teologisk censur. Inden der derfor

var fattet nogen beslutning i kollegiet, blev Pontoppidan

underhånden underrettet om, hvad der var igære, og

han sendte da kollegiet en protest imod, at en bog, der

havde kongelig approbation, på ny skulde bedømmes af

fakultetet. Kollegiet tilskrev da biskop Brorson, at da

præsten passede sit embede vel, var det bedst at igno-

rere denne sag; men så snart Pontoppidan fik det at

vide, protesterede han i de stærkeste udtryk imod, at

denne tort skulde overgå ham og hans bog. Kollegiet

svarede ham vel, at det havde handlet overensstemmende

med sin instrux, der bød det at dæmpe forargelige

stridigheder. Men Pontoppidan henvendte sig nu til

kongen, og kollegiet benyttede Herslebs fraværelse til at

udvirke et reskript af 30. Oktober 1744, hvorved der
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nedsattes en provsteret over N. Tøxen — broderen var

kort i forvejen død. Men nu indtrådte netop de van-

skeligheder, som Hersleb havde forudsagt. Den anklagede

forlangte, at retmæssigheden af hans klage skulde under-

søges; provsten var villig hertil, men bisko])pen forbød

retten at underkaste forklaringens lærdomme nogen prø-

velse og gjorde atter indstilling til kollegiet. I sin nød

udvirkede dette en kongelig resolution, at det skulde

forbydes provsten at kende og dømme i denne sag. så

vidt lærdommen angik; men han skulde alene dømme,

hvad straf præsten skulde have. Da denne uretfærdighed

var alt for håndgribelig, udvirkedes der endelig en re-

solution af 26. Marts 1746, hvorefter præsten fik et halvt

års frist til at vælge, om han vilde tilbagekalde sine be-

skyldninger mod forklaringen eller tage sin afsked. Han
valgte det sidste og levede af en lille pension, der blev

ham tilstået^). — Hele kirkekollegiets forhold i denne

sag viser, at da pietisterne vare komne til magten, bleve

de lige så ivrige for at opretholde ensformigheden i

kirkesager, som de ortodoxe før havde været, og de

skyede ikke med urette og under ulovhge former at

dømme en mand fra hans embede for at gennemføre

brugen af deres kære katekismus. — I året 1745 var

det påtænkt at gøre yderligere skridt til den almindelige

indførelse af forklaringen. Kongen forlangte sig gennem

kollegiet underrettet om, hvor vidt den nu overalt i

rigerne var indført, og hvis der var steder, hvor dette

ikke var tilfældet, skulde grunden dertil angives. Kol-

legiet drev sagen med iver, biskoppernes erklæringer

indhentedes, og præsidenten, J. L. Holstein, mindede

Hersleb, der endnu ikke havde indsendt sin, om, at

•) Helveg, Kirkehist. II, 2den iidg. 105 f. — Teolog, bibl. V. 167.

— En samling af skrivelser denne sag angående, affattet af N.

Tøxen, findes i universitetsbiblioteket.
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kongen forlangte svar. Men Herslebs erklæring var af

den art, at kollegiet ikke vovede at forelægge den for

kongen. Han udtalte, at denne forklaring aldrig var

bleven og aldrig blev almindelig, at den var for kostbar

for de fattige og for vidtløftig for bønderbørn, at den

ikke var tydelig nok, at der var mange ting i den. som
ej burde være i en katekismus, og at der var urigtig-

heder deri, hvilket sidste han beviste ved at påpege, at

Pontoppidan, uagtet den første udgave var kongelig ap-

proberet, havde foretaget egenmægtige forandringer i to

senere udgaver. — Fra den tid af, siger Hersleb. »er

aldrig talet mere om catechismi forklaring, og så meget,

det tilforn skulde hedde, at kongen krævede svar, så

skal dog endnu svar komme, da to år ere alt forløbne.

Sådant tør generalkirkeinspektionen gøre!*')

Pontoppidan fik ikke alene det hverv at affatte

en ny katekismusforklaring, men også en ny salmebog;
trangen til en sådan opstår naturligt, når et folk får en

ny salmedigter af en sådan betydning som Brorson.

Der var dog ikke tale om at afskaffe Kingos salmebog,

men kun om at give den et tillæg af nye salmer, dels

af Brorson, dels oversættelser af det Tyske, som vare

blevne bekendte og yndede i forsamlingerne. Denne

salmebog, som det utvivlsomt vilde have været en stor

fordel for menighederne at få indført, udkom 1740; men
den blev kun indført i slotsmenighederne, og hvor præsterne

kunde og vilde skaffe den i brug. Dels har vel hensynet

til bekostningen, dels frygten for at vække for stor

modstand forhindret dens almindelige indførsel.

Størst bryderi voldtes der kollegiet ved de sepa-
ratistiske bevægelser rundt om i landet. Hvor der

har været et så stærkt åndeligt røre som i Danmark i

årene 1731— 173o, er der altid sat en del mennesker i

») Teol. bibl. V, 171.
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bevægelse, som mindre bryde sig om de resultater, der

opnås, end om selve bevægelsen og modstanden mod det

bestående. Nu var det øjensynligt Bluhmes, Pontoppi-

dans og lignende mænds mening, at siden den afgørende

indflydelse var tilfaldet dem, burde alle gode kristne

dermed slå sig til tåls og ikke volde dem bryderier og

lægge dem hindringer i vejen for deres planer: men på

den anden side vilde de heller ikke gå for strengt til

værks, dels fordi det stred mod deres overbevisning at

anvende tvang i åndelige sager, dels også fordi sepa-

ratismen var et produkt af den bevægelse, de selv havde

deltaget i, og fordi de vel følte den fare. der kunde true

dem selv, hvis den med magt underkuedes. Derfor er

der også i denne henseende en let forklarlig vaklen i

kollegiets optræden ; men forholdenes magt og traditionen

vare for stærke, og da det lovgivningsarbejde, kirke-

kollegiet medvirkede til, afsluttedes ved kongens død,

havde det kun smedet statskirken et nyt panser; da de

gudelige forsamlinger og sektereriet 100 år efter på ny

begyndte at udbrede sig, var det med disse lovbestem-

melser, staten og kirken bekæmpede det.

Det var i de gudelige forsamlinger, pietismen

var vokset op og blevet stærk. Men efterhånden som

flere og flere præster hørte tfl retningen, blev der mindre

trang til forsamlingerne; i de ivrigstes øjne stod de dog

endnu over gudstjenesten, og mange steder blev de et

arnested for separatistisme. I W ilster havde således

herrnhutiske emissærer fremkaldt en opvækkelse, der

atter havde foranlediget de sædvanlige uroligheder. Der

blev nedsat en kommission til at undersøge sagen, og

da dette var sket,' sendte kongen dennes papirer tfl

kirkekoflegiet og pålagde det at gøre forslag om, hvor-

ledes sligt herefter kunde forebygges. På samme tid

fandt lignende uroligheder sted i Norge, og koUegiet

fandt da, at det var hensigtsmæssigt, at der .>blev gjort
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sådan anordning, og sådanne grænser satte, at vel ingen

kunde finde sig fornærmet med nogen samvittighedstvang

og i sin omsorg for sin sjæls opbyggelse forhindret, eller

berøvet de midler, hvorved hans kristendom kan be-

fordres, men derimod og ingen tør tage den frihed, efter

eget indfald og selvrådighed noget til forvirrelse, uorden

og forbitrelse uden tilsyn og vedkommendes rådføring af

egen myndighed at begynde«. Som følge heraf udar-

bejdede kollegiet et forslag til en anordning om
gudelige forsamlinger, og efter at de værste af de

germanismer, hvoraf det vrimlede, vare rettede, udkom
anordningen af 13. Januar 1741^); de grænser,

denne satte for forsamlingerne, vare meget snævre. Der

indrømmedes vel præsterne fuld frihed til at holde for-

samlinger, når de vilde, men der er fuldt op af forma-

ninger til dem om ikke at overvurdere forsamlingerne:

de skulle være »subordinerte den offentlige gudstjeneste

og til at have bedre nytte af denne« : ingen præst må
»for den nytte, han håber af slige forsamlinger, enten

forsømme eller letsindigen behandle sine øvrige embeds-

gerninger, eller gøre sig mindre flid for sine offentlige

prædikener«
;
præsten må ej nøde nogen til forsamlingerne

eller agte dem mindre kristne, der ikke besøge dem osv.

— Husandagt må enhver husfader holde ; men forsamlinger

uden præstens nærværelse må kun holdes af ganske få,

mænd og kvinder må ikke deltage i de samme forsam-

linger; disse skulle holdes om dagen og anmeldes for

præsten, der skal have nøje indseende med, at intet

foretages mod guds ord eller kirkens og statens indret-

ning. — Det var øjensynligt, at forsamlinger efter denne

lov ikke kunde tilfredsstille mange.

Som alle sekteriske bevægelser, der fremkaldes af

pietistiske retninger må vende sig mod sakramen-

^) Kirkeinspektionens arkiv, 12.
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terne og særligt mod barnedåben, således var det

også tilfældet her. Der var rundt omkring i landet mange

børn, der henlå udøbte, og det viste sig, at præsternes

overtalelser ingen indflydelse havde ; men på den anden

side antoges det, at selve kirkestyrelsen nu var kommet
ind på sådanne veje, at separatismen ikke længer havde

nogen undskyldning. Det hørte mellem de opgaver, der

være stillede kirkekollegiet, at tilvejebringe enhed i kir-

ken, og under 22. Jan. 1740 lod kongen gennem kolle-

giet stille to spørgsmål til adskillige inden- og uden-

landske teologer, nemhg om man med frelst sam-

vittighed kunde lade et barn døbe, hvis for-

ældre havde separeret sig fra kirken uden at

slutte sig til nogen anden bekendt sekt, og om,

hvad man med selve disse separerede skulde

anfange for at forebygge forargelse og andre

onde suiter. Dette var altså et nyt forsøg på at til-

vejebringe en teologisk betænkning over det spørgs-

mål, hvorover det københavnske fakultet ikke havde

kunnet blive enigt i året 1736. — De danske teologer,

der afgav svar herpå, vare de ordinære og extraordi-

nære professorer Steenbuch, Reusz, P. Holm, M.

Wøldike, hofpræst I. A. Seidlitz, C. L. Leth og

Pontoppidan. Af disse udtalte kun Wøldike og Seidlitz

sig for, at børnene skulde døbes mod forældrenes vilhe,

alle de andre vare med noget forskellige motiveringer

enige om, at dette ikke burde ske. Angående det andet

spørgsmål vare Steenbuch, Wøldike og Holm af den an-

skuelse, at separatisterne vel til en tid kunde tåles; men

når de viste sig aldeles uimodtagelige for forestillinger,

skulde de henvises til fristæderne. De andre fire vilde,

at der skulde skælnes mellem de virkelige separatister,

mod hvem der vel kunde anvendes nogen tvang og de

ømme og beængstede samvittigheder, der krævede tole-
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rance og tålmodighed ^). Af de udenlandske teologer,

der hørtes, forkastede dr. prof. Lange i Halle al anven-

delse af tvang, og det samme var tilfældet med præsten

Law i Werningerode ^), hvorimod dr. Walch i Jena

og Mosheim i Helmstedt ikke blot anså det for rege-

ringens ret, men for dens pligt, at sørge for, at børnene

døbtes, da det var disses ret ved dåben at indtræde i

nådepagten med Gud, og kongen var forpligtet til at

hjælpe enhver undersåt til hans ret ^). — Disse indberet-

ninger indsendtes til kongen og tilstilledes derefter kirke-

kollegiet. Inden dette skete, havde kongen dog allerede

truffet en afgørelse for et enkelt tilfælde. Imellem de

forældre, der ikke vilde lade børnene døbe, var også en

skomager Simon Bølle i Nikolaj sogn. Der udstedtes

da under 22. April 1740 et kongeligt reskript til præ-

sterne N. Brorson og Leth, at de skulde gøre alt muligt

for at overtale ham; hvis der var nogen udvortes om-
stændighed ved dåbshandlingen, der stødte ham, skulde

den udelades, når kun intet væsentligt blev forbigået.

Men hvis han ikke inden 6 uger gav efter, skulde han
landsforvises. Han måtte virkelig forlade landet, men
vendte allerede 1741 tilbage og sluttede sig til en del

ligesindede i København, hvor der i en skomager Ole
Larsens hus holdtes forsamlinger, i hvilke den hellige

nadvere uddeltes og ægteskaber indviedes. Dette ved-

varede i det mindste endnu i året 1743. Endnu farligere

former antog sværmeriet i Drammen, hvor student Sø-
ren Bølle, en broder til Simon, optrådte og vandt

mange. Her blev flere gange åbenbart for alles øjne

voksne gendøbte, ligesom Bølle og hans tilhængere af-

') Fallesens månedsskr. 1805, V, 61.

2) Grev Stolbergs hofpræst. Kongen havde 1738 villet kalde ham
til Holsten og synes at have sat pris på ham. Mnemos. III.

nr. 105.

8) Helveg, Kirkehist., 2. udg. II, 87.

ti. Koch: Kong Christian VI. 14
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sluttede ægteskaber og foretog begravelser uden præ-

sterne. Dette vakte stor opsigt; pøblen forulempede

gendøberne på alle måder, og den ene af præsterne i

Drammen, kateket Nexø, kom i en meget vanskelig

stilling, da han ikke vilde tage parti mod dem. — Stifts-

øvrigheden, biskop Dorph og stiftamtmand Rappe, lod

Bølle og hans ivrigste tilhængere arrestere og hensætte

i tugthuset, hvorefter sagen blev indberettet til kirke-

kollegiet. Dette var i ikke ringe forlegenhed, dels fordi

biskop Hersleb aldeles billigede den fremfærd, der var

brugt mod sværmerne, dels fordi kollegiets andre med-

lemmer skulde løse den umulige opgave at hævde de

enkeltes frihed i trossager og dog opholde enheden i

statskirken. Foreløbig misbilligedes dog amtmandens ad-

færd, og der tilskreves ham, at det ikke var vor kirkes

princip at spærre folk i tugthuset for religiøse forvildelsers

skyld, og sligt nyttede ej heller, fordi de kun da følte

sig som martyrer, hvad der forhærdede deres sind. Det

var ej heller måden at begynde en retssag på at be-

gynde med straffen; nej, præsterne skulde belære ved-

kommende om deres vrange lærdomme ; men man skulde

ikke begynde med at sætte dem i tugthuset. — Herved

forhindredes stiftsøvrigheden i Kristiania fra at skride

ind mod sværmeriet, der tog mere og mere overhånd,

og der holdtes flere gange gendåb på en måde, der

krænkede al anstændighed i). — Kirkekollegiet kunde

ikke bestemme sig til at tage nogen beslutning. Det

havde endnu ikke udtalt sig i anledning af de 1742 ind-

hentede teologiske betænkninger, uagtet kongen havde

tilstillet det disse med fordring om, at det skulde gøre

et forslag til afhjælpelse af den opståede uorden. Hers-

leb var yderst, misfornøjet hermed. Hans standpunkt,

som han oftere havde udtalt, var, at det ikke skulde

') L. Daae, Nye bidrag til den norske kirkes hist. 1860, s. 4 f.
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forbydes folk at separere sig fra kirken, men de, som
vilde det, skulde gøre rede for årsagen dertil og for deres

lærdom, at kongen kunde vide, hvad for slags folk han

havde i landet, og at man kunde vide, hvem der var kir-

kens medlemmer. Han var nemlig kommen til den an-

skuelse, at der egentlig slet ikke lå nogen ejendommelig

opfattelse af kirkelæren til grund for separatismen. De
frafaldne vare indbyrdes uenige om alt andet end at for-

håne kirken, og mange sluttede sig kun til dem, fordi

de på den måde blev fri for alt det bryderi med kirke

og altergang og lærernes tilsyn ^). — Denne sin anskuelse

fremstillede han meget skarp i en betænkning i anled-

ning af begivenhederne i Drammen. Den er affattet den

5. August 1743 i Emdrup, hvor han lå på landet for at

komme sig efter en sygdom. Han beklager her, at sagen

endnu står hen uafgjort, da derved både de vildfarende

og de rettroende ere komne i tanker, »at både kongen
og generalkirkeinspektionskollegiet holder med de folk

og vil ikke have det væsen hæmmet«. Så meget som
han er for tolerance mod dem, som holder sig stille og

ikke udbreder sig, så lidt kan han tilråde den overfor

Anabaptisterne i Norge. Han foreslår derfor en anord-

ning, omtrent som den siden blev affattet, således at de

grove separatister skulle forvises, de, der kun i enkelte

punkter skille sig fra kirken, og som forholde sig rolige,

kunne tolereres 2). — I kirkekollegiet var det egent-

') En erklæring af 22. novbr. 1740. Geh. ark., Kanc.'s aflever, skab

11, pakke 8.

-) Herslebs erklæring findes i kirkeinspektionens arkiv nr. 12. —
Derimod har jeg ikke kunnet finde en betænkningaf Septbr. 1743

som Helveg omtaler s. 99, og hvor Hersleb skulde have brugt

særdeles stærke udtryk om den behandling, sværmerne skulde

underkastes. — Der or en mærkelig lighed mellem Herslebs

standpunkt, og det, biskop Mynster indtog 100 år senere. Også
den gang ankedes der over, at Baptisterne ingen trosbekendelse

14*
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lig kun Bluhme, som endnu fastholdt, at sektererne

måtte kunne vindes ved forhandlinger. De andre med-
lemmer havde tabt troen dertil, og når man da ikke

vilde indrømme virkelig religionsfrihed, var der ikke stort

andet at gøre, end at gå ind på Herslebs anskuelser.

Dog trak sagen hen endnu et årstid: den 9. April 1744

forlangte biskoppen, at hans ovennævnte betænkning

skulde tilstilles kongen, hvis kollegiet skulde være af en

anden mening, ligesom han fremhævede nødvendigheden

af, at der blev truffet foranstaltninger mod herrnhutiske

missionærer og mod udvandringen til Herrnhut. — Kort

efter blev kollegiet endelig færdig med en forestilling,

der i alt væsentlig synes at have fulgt Herslebs forslag.

Kongen gjorde nogle bemærkninger ved den, der især

gik ud på, at da der kun var ganske få måhriske brødre

eller herrnhuter i landet, var det ikke nødvendigt for

deres skyld at lade en sådan anordning udgå. Hertil

svarede kollegiet, at det kun havde været dets hensigt

at ramme separatisterne; Herrnhuterne og de måhriske

brødre nævntes kun for at hindre folk fra at skikke deres

børn til udlandet eller selv vandre ud; mange drog nu

bort med al deres ejendom til stor skade for rigerne.

Hertil kom, at herrnhutistiske soldater i Norge udbredte

deres meninger mellem kammeraterne, så de måtte bort-

sendes til fæstningerne, og en mand, der var sat i tugt-

huset i Kristiania, udbredte, hvad stiftsøvrigheden kaldte

urohgheder, blandt de andre fanger, så han ligeledes

måtte flyttes til en fæstning. Det var efterretningen

herom, der bevægede kongen til under 20. November

1744 at udstede et reskript om, at ingen, der stu-

derede i Marienborn eller Herrnhut eller på

havde, over deres indbyrdes uenighed, proselytniageriet osv., og i

det hele levede alle de spørgsmål, der beskæftigede kirkekollegiet,

op igen.
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andre -mistænkte steder, kunde vente nogen an-

sættelse i kongens riger og lande ^), og under 29.

Januar 1745 bestemtes det endvidere, at de, der droge

ud af landet for at begive sig til disse steder, skulde

have deres ejendom forbrudt. Hermed er den forbin-

delse mellem den danske kirke og Herrnhut, som knyt-

tedes ved kongens tronbestigelse, afbrudt. Zinsendorf
beklagede sig i et brev til kongen over >det teologiske

raseri, der så stærkt har forsyndet sig og endnu for-

synder sig ved at udstøde dem, der med oprigtighed ville

tjene Guds børn<. Men det kan ikke nægtes, at Herrn-

hutismen var den kilde, hvorfra sværmeriet bestandig

udbrød, og når kongen og hans teologer ikke vilde til-

stå en virkelig rehgionsfrihed — og det vilde være urime-

ligt at forlange det af dem — måtte de tilsidst bestemme

sig til at stemme for kilden til de uroligheder, der dog

måtte bekæmpes, hver gang de opkom.

Hovedsagen var imidlertid det under 5. marts 1745

udstedte reskript mod separatister og anabapti-

ster, hvorved disse henvistes til fristæderne. De der-

imod, som ellers have deres egne meninger om vor kirke

og nogle af dens lærdomme og ville beholde samme for

sig selv uden at forføre andre, må tolereres, så længe

de forholde sig i henseende til ægteskab, begravelse og

andre udvortes skikke efter kristelig vedtagen skik og

de kongelige anordninger og politianstalter, samt lade

deres børn døbe og undervise i kristendommen. Men
mærkes nogen uorden i disse henseender, skal øvrig-

heden angive det for biskoppen, og denne for general-

kirkeinspektionen, som beordrer, at sådanne blive ind-

kaldt for en beskikket kommission, hvor de skal gøre

rede for deres religionsprinciper, hvorefter sagen refere-

res Hs. maj. til nærmere anordning. Med hensyn til de

») Sæll. indlæg 1744, 20 Novbr.
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separatister, der udviste genstridighed, bestemtes det

endelig, at de skulde hensættes i tugthuset, indtil de

viste tegn til forbedring, for at berøve dem lejlighed til

at forføre andre. — Med dette reskript er den stærke

åndelige bevægelse afsluttet; pietismen har måttet gribe

til den gamle statskirkes midler for at besværge bevæ-

gelsen, og endnu en gang viste de- sig tilstrækkelige

dertil. Vel vedblev Anabaptisterne under navn af Zio-

niter at holde sig i Norge og i Åltona, hvor en del af

dem var bleven ført hen^), og der bestod herrnhutiske

kredse i Danmark, hvor de under vantroens og fornæg-

telsens herredømme i slutningen af århundredet virkelig

blev hjem for de stille i landet; men der var nu i en

lang række af år ingen sekteriske bevægelser af den

art. at de voldte kirkebestyrelsen nogen uro.

Inden vi forlade kirkekollegiet, skal det nævnes, at

en forordning af 7. Januar 1741 forbød privatkommu-
nion for andre end syge, medens det dog tillodes for

en tid at føje dem, der gjorde sig skruppel og samvittig-

hed af at gå til alters sammen med andre. Også det

næste år frarådede kollegiet at anvende lovens bestem-

melser mod d-em, der holdt sig fra den hellige

nadvere, da ingen, fornemmelig i det åndelige, bør på-

tvinges godt, så længe han ej er overbevist om, at det

er godt. Tvangen vil kun fremkalde hykleri; men præ-

sterne skulde søge med det gode at få indgang hos sådanne

folk for at rette deres ufuldkomne overbevisning. — Det

er dette sidste, præsternes personlige virksomhed, Bluhme

bestandig lægger vægten på, og her er ganske vist også

fremhævet, hvad der er vigtigere end alle anordninger.

Vi have alt omtalt, hvad der i den henseende blev gjort

for besættelsen af de højere embeder. Men det var i

det hele kollegiets ønske at få indflydelse på embeds-

') L. Daae, Nye bidi-ag til den norske kirske kirkes hist. s. 18 f.
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besættelser. Det vilde danne et seminarium, hvorved

dog kmi forstodes en fortegnelse over værdige kandidater,

så disse kunde foretrækkes til embederne. Kollegiet

skulde se at sætte sig i forbindelse med mænd, som
det kunde stole på, og indhente disses erklæringer om
kandidater, kapellaner, rektorer, hørere og andre, der

søgte ansættelse som præster, og der skulde da kun

gøres indstilling til kongen om sådanne, der vare vel

anbefalede, ligesom man ønskede, at alle, der havde

kaldsret, skulde forpligtes til kun at kalde dem, der stode

på kollegiets liste. Dette blev dog til al lykke aldrig ud-

ført, efter biskop Herslebs sigende, fordi han bestandig

nægtede at gå ind på planen^).

Når vi ville spørge, hvilken indflydelse pietismen

har havt på folkets tro og sæder, da hgger det i

sagens natur, at dette er vanskeligt at påvise. Man har

været meget redebon til at tale om det hykleri, der

fremkaldtes ved, at kongen bestræbte sig for at besætte

embederne med gudsfrygtige folk. Det er også utvivl-

somt, at der har været mange ulve i fåreklæder i denne

tid, og ingen har mere indtrængende advaret imod dem
end de pietistiske præster. Reusz taler i sin ligtale

over dronningens moder om hendes afsky for fromhedens

snyltegæster, og om det beklagehge i, at der af så elske-

lig en dyd som gavmildheden tages anledning til afskylig

synd-^), og Bluhme siger i ligtalen over kongen, at der

var mange, der blev hyklere og med naturens kræfter

søgte at efterligne nåden; de antoge gudsfrygtighedens

skin, form og ydre skikkelse for at insinuere sig hos en

herre, hos hvem gudsfrygt stod i kredit, for at behage

^) Teol. bibl. V, l.o6 og kirkekollegiets papirer pakke 12 og 30. —
Om tidligere bestræbelser for at danne et sådant seminarium se

E. Eolm, Danmarks og Norges indre hist. I, 368.

2) Dånische bibl. II, 487.
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ham og derved erholde timelige fordele. — Der vilde

kunne anføres mange lignende udtalelser af Pontoppi-
dan, Gerner o. a. Men der er heller intet spørgsmål

om. at der har været mange mennesker, der blev op-

vakte til alvorlig eftertanke, og som ærligt bestræbte sig

for at føre et kristeligt liv. Der findes også vidnesbyrd

om, at tilstanden i menighederne forandrede sig til det

bedre, så drukkenskab, uterlighed og andre laster ikke

længer vare så almindelige som tidligere. Også bidrog

skolegang, katekisationer, husbesøg og konfirmation til

at adsprede det uvidenhedens mørke, hvori en stor del

af almuen levede. Det lyder næsten utroligt, men er dog

sikkert sandt, når Gerner fortæller, at da han som præst

i Våle gjorde husbesøg, fandt han mange mennesker,

som ikke vidste, hvor mange Guder der var til; nogle

sagde tre, andre fem, andre, at de vidste det ikke, det

var noget, som ingen tilforn havde spurgt dem om ').

Så slet, som det i den henseende kunde stå sig i Norge,

stod det ikke i Danmark. Men også i Norge følte man,

at der skete et fremskridt. Når Pontoppidan som biskop

i Bergen på sine visitatser spurgte præsternes medhjæl-

pere og menighedens forstandere, om Guds kundskab

og frygt i deres tid havde taget til eller af, fik han hartad

allevegne det svar: »Kære fader! fra vores ungdomstid

indtil nu kende vi deri en forskel så stor som på nat

og dag. Både gamle og unge blive nu langt bedre

underviste, og mod hvert forargehgt lem, som nu kan

findes i menigheden, fandtes der tilforn en stor mængde«^).

og han føjer til: »Dette tilskrives billigen, næst Guds

eget ord og nåde, en forbedring blandt kieresiet <-. En
sådan var også virkelig indtrådt. Det havde sin store

betydning, at man for alvor stillede store fordrin-

') Gerner, Mærkværdighed s. 114.

^) Collegium pastorale, 2. udg. 1765 s, 29.
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ger til præsterne. Det begyndte at blive anset for

nødvendigt for en præst, at han gjorde husbesøg og tog

sig af de enkelte i menigheden, og at han katekiserede,

ikke at tale om, at konfirmationen pålagde ham et be-

tydeligt arbejde. Men alt dette har været såre gavnligt;

den, der ikke stiller store fordringer til sig selv, vil al-

drig udrette noget synderligt, og jo mere et menneske

nødes til at beskæftige sig med en ting, desto mere

interesse vil han i almindelighed få for den, og desto

bedre vil han udføre sit arbejde. Også havde det sin

betydning, at man ved præstemøder og landemoder
begyndte at forhandle om, hvorledes embedet rettelig

burde besørges. Ved det sællandske Dionysii lande-

mode 1738 taltes der om lærernes falske og rette nid-

kærhed, den rette at søge tilhørernes overbevisning og

omvendelse med Guds ord, den falske at søge udvortes

straf og tvang, som ikke er embedets sag, uden hvor

det ved lov og dom er læreren befalet, da det bør gøres

af dem som undersåtter og cives, ikke som lærere og

sjælesørgere. — Det næste år blev der forhandlet om hus-

besøgelse, hvilken ikke så meget i følge Guds ord og

kongens lov blev anbefalet, som højlig rekommenderet

med hensyn til den skønne lejlighed, man da kan have

at kende sjælenes adskillige tilstand og derefter i kærlig-

hed af Guds ord komme dem til hjælp og rådføre dem.

— Sådanne forhandlinger vare noget nyt, og de have

havt stor betydning for præstestanden. At der i denne

har været skrøbelighed og forsømmelighed nok endnu,

vise landemodsforhandlingerne også. Biskop Her sleb

indskærper næsten hver gang pligten til at holde kateki-

sationer, han må pålægge præsterne at læse selv med
konfirmanterne, og ej, som nogle skal prøve, lade det

komme an på degnen. Klokkere og degne bleve endog

satte til at kontrollere præsterne, idet de skulle holde

bog over, hvem der på skriftedage betjente skriftestolen,
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Og livem (ler prædikede og katekiserede på helligdage. —
Det dadles hårdt, at en del præster af skammelig ladhed

tage flere, ja mange på en gang i skriftestolen, ja de gå

så vidt, at de absolvere dem for altret, osv. — Det er

en selvfølge, at der ikke i løbet af 16 år kunde frem-

kaldes en gennemgribende forandring i århundreder gamle

misbrug. Men der var vakt en bevidsthed om, hvad

præsteembedet krævede af dem, der værdigt skulde ud-

fylde det, og om denne endnu langt fra var trængt igen-

nem, havde den dog slået således rod, at den aldrig helt

forsvandt. — Det havde også i sædelig henseende sin

store betydning, både at hoffet foregik med et godt eks-

empel, og at administrationen bestandig tog kirkehge

hensyn. Således blev der aldrig tilstået ægteskabsskils-

misse ved kongelig bevilling. En sag, som herved vist

nok blev af afgørende betydning, var skilsmissen mellem

grev Fr. .af Oertz, amtmand i Roskilde og hans hustru

Marie Svane. Kongen gjorde sig megen umage for at

bilægge deres strid og nedsatte endog en kommission i

den anledning. Da dette ikke hjalp, indhentede han teo-

logernes betænkning. Disse vare alle enige i, at det var

utilstedeligt, at ægtefolk adskiltes blot på grund af uenig-

hed; men medens Worm, Wøldike og flere mente, at

kongen kunde bevilge separation, fandt Bluhme også

dette utilbørligt. Sagen blev da henvist til afgørelse ved

lands lov og ret, og det samme blev herefter tilfældet

med andre skilsmissesager ^j.

Da FredrikV. besteg tronen, skete der så at sige

ingen udvortes forandring, De mænd, både verdslige og

gejstlige, der havde havt hans faders tillid, beholdt deres

stillinger under den nye konge; men dog var pietismens

herredømme forbi; den alvorlige, grædefærdige tone.

1) Sæll. indl. 16. Novbr. 1736. Sæll. tegn. 1735 nr. 522. 1738, iir.

498 o. fl. st.



JKirkelige forhold i Slesvig. 219

hvori hele hvet havde været stemt, slog over i sin mod-
sætning. Dette er oftere bleven anført som et bevis på,

hvor meget hykleri der var i den pietistiske fromhed, 'og

vist nok er det også, at mange hjærters tanker ved den

lejlighed åbenbaredes. Men omslaget var ikke så stort,

som det ofte fremstilles. Alle de mænd, der havde været

førere for den pietistiske retning i Christian VI.'s tid,

bevarede deres betragtning af livet; der var i hoved-

staden kredse, der blev ved i stilhed at søge deres op-

byggelse på den gamle måde, og hist og her på landet

havde pietismen også slået således rod, at den overlevede

oplysningstiden og kmide tage kampen op med rationa-

lismen. Når der, især ved hoifet, skete en forandring,

var denne heller ikke så pliidseHg, som det syntes. I

virkeligheden havde pietismen kulmineret, da den i

årene 1735—37 sejrede. Den var berettiget, medens
den bekæmpede al den verdslighed, råhed og ligegyldig-

hed, der upåtalt trivedes i menighederne ; men berettigel-

sen var forbi, da den vilde påtrykke hele kirken en en-

sidig partiretnings præg. Den havde indhold nok til at

være et kraftigt oppositionsparti, men ikke til at over-

tage kirkens ledelse. Da kirkekollegiet blev nødt til at

stille sig imod de sværmerske partier, stemmede det selv

for den kilde, hvoraf pietismen næredes, og 1746 var

der kun lidt tilbage af den ild og iver, der havde brændt

så stærkt i årene 1730—35.

I Slesvig søgte kong Christian VI. at fremkalde

en lignende udvikling af de kirkelige anliggender som i

Danmark. Flere af de mænd, der stod kongen nærmest,

vare Slesvigere, således provst Schrader i Tønder,

Bluhme ogHøjer; Pontoppidan havde i 11 år været

præst på Als, og det er rimeligvis ham, som har hen-

ledt kongens opmærksomhed på de mishgheder, der

burde rettes. Skulde der fremkaldes nogen virkelig for-

andring til det bedre, måtte fremfor alt de ulykkelige
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sprogforhold forandres; kirkesproget var Tysk på mange

steder, hvor kun enkelte af menigheden forstod dette

sprog, og som følge deraf var uvidenheden stor. Under

31. maj 1737 forlangte generalsuperintendent Conrad i

efter kongens befaling en almindelig indberetning af

provsterne om kirke- og skolevæsnets tilstand, om præ-

sternes og lærernes lære, levnet og embedsførelse, om
katekisationer og skolevæsnets beskaffenhed, om de brøst

og mangler, der forefandtes på hvert enkelt sted, og om
midlerne, hvorved de kunde afhjælpes. I de indkomne

beretninger fremhævedes det som en stor ulempe, at be-

folkningen ikke forstod Tysk, og det foresloges ved frem-

tidige vakancer at sørge for, at de præster, der ansat-

tes, vare begge sprog mægtige. — Sagen blev behandlet

i konseillet d. 28. april 1738. I den betænkning, som

her forelagdes fra det tyske kancelli, var det med hen-

syn til sprogene udtalt, at det ikke indsås, hvorledes der

kunde for tiden ske nogen forandring heri, medens der

tillige henvistes til, at kongen agtede at indhente nær-

mere underretning om denne sag. — Dette skete dog

først et årstid senere ; men i mellemtiden var der bleven

indhentet indberetninger om skolevæsnet, og i disse

havde et par tyske præster i Angel udtalt sig i de stær-

keste udtryk om nødvendigheden af at lære børnene

at forstå Tysk, da det var den værste hindring for op-

lysningen, at præster og menigheder ikke forstod hin-

andens sprog; en af dem, I. C. Ordorff i Grumtofte,

havde endog tilrådet, at der i Angel kun måtte ansættes

præster, der ikke kunde tale Dansk. Det var måske disse

indberetninger, der foranledigede kongen til under 10. Juh

1739 at tilskrive kirkevisitatorierne i Haderslev, Åbenrå, Ly-

gumkloster, Tønder, Gottorp og Flensborg amter, i det han

tilkendegav, at han var bleven oplyst om, at man på en stor

mængde steder i Slesvig havde tysk gudstjeneste, uagtet den

største del af sognefolkene ikke kunde Tysk, men næsten
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alle med ganske få undtagelser blot forstode Dansk, og

at ligeledes skoleundervisningen og katekisationerne i

kirken dreves på Tysk, enten børnene forstode det eller

ikke: det var kongens villie, at denne sag burde under-

søges, for at der kunde træffes passende foranstaltninger

til at råde bod på et sådant onde: derfor skulde hver

især snarest muligt indgive en fortegnelse over de i deres

embedskredse liggende sogne, i hvilke beboerne ikke ret

forstode Tysk, og oplyse, om kirke- og skolesproget var

tysk eller dansk, samt om vedkommende embedsmænd,
hvis det krævedes af dem, vare i stand til at prædike

og undervise på Dansk. Beretningerne indkom efter-

hånden og viste nok som, hvor bedrøvelig tilstanden

var. Nogle af embedsmændene erkendte vel det urigtige

i at prædike og undervise i et sprog, som menighederne

ikke forstod; men de fleste, deriblandt generalsuperinten-

dent Conradi, ønskede ingen forandring, men påstod,

at det danske sprog i det sydlige Slesvig kun var en

fordærvet dialekt, og at beboerne heller ikke vilde kunne

forstå en dansk prædiken. —
• kongen udstedte da et

reskript for Tønder amt, der under 9. November 1739

udvidedes til at gælde for hele Slesvig, hvorefter kirke-

øvrighederne ved beskikkelse af skolelærere og ved for-

slag til besættelse af præsteembeder skulde tage hensyn

til, at vedkommende forstod begge sprog, og eksamens-

kommissionerne skulde formane de teologiske kandidater,

der ønskede ansættelse i Slesvig, til ved siden af Tysk

at beflitte sig på færdighed i Dansk. Derhos lovedes det

at tre præster, der vare ansatte i danske menigheder,

uagtet de aldeles ikke forstode Dansk, skulde befordres.

Men ikke en gang dette skete, og hele reskriptet havde

ikke den ringeste virkning^).

Når kongens gode hensigter over for Slesvig således

^) Allen, Det danske sprog i Slesvig I s. 157—189.
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aldeles ingen frugt bar, kan skylden ikke kastes på
kirkekollegiet, der intet havde med hertugdømmerne at

gøre : de sager, der angik dette, behandledes i det tyske

kancelU. Bebrejdelsen må foruden mod kongen selv

rettes mod Schulin og Bluhme. Denne havde stor ind-

flydelse på embedsbesættelserne, og i de opbevarede

breve fra kongen til ham, er der netop tale om besæt-

telsen af mange slesvigske embeder. Nu skulde man
vel synes, at ingen var nærmere til at se det fordærve-

hge i de derværende sprogforhold, end den mand, der

idelig i\Tede mod vanekristendom og arbejdede for, at

evangeliet skulde lægges hver enkelt på sinde, og som
tillige selv kendte tilstanden i Slesvig; men Schulin var

en Tysker, og Bluhmes hele dannelse og åndsretning var

ligeledes tysk. og deres fromhed var ikke stærk nok til

at overbevise dem om det billige i, at deres modersmål

måtte give plads for folkesproget. Hertil kommer end-

videre for Bluhmes vedkommende, at netop ved de tyske

præster banede pietismen sig vej til Slesvig mere end

til nogen anden landsdel; hele retningen er i sit væsen

tysk, og den har aldrig her kunnet trives således, at den

har kunnet undvære tilgang fra sit hjemsted. — Hele

Christian VI's udenrigske politik gik ud på at sikre

Slesvig for Danmark. Det er derfor en besynderlig

blindhed hos ham og hans statsmænd, at de ikke have

øje for betydningen af, at befolkningen mere og mere

åndelig knyttedes til Tyskland. Men der er end ikke

spor af, at nogen har tænkt derpå. Det er dog ikke

blot en følge af manglen på national følelse hos kongen

og hans rådgivere: ti der var ingen paa den tid, end

ikke blandt de mænd, hos hvem man snarest skulde

have ventet det, som havde nogen anelse om den betyd-

ning, det kunde have, at værne om Slesvigernes danske

nationalitet.
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Vi skulle endnu omtale missionens historie i

dette tidsrum : men uagtet både den grønlandske og den

ostindiske missions gruudlæggelse skyldtes den kristelige

iver, som var bleven vakt, da pietismen begyndte at få

indgang her i landet, kan det langt fra siges, at der

vistes stor interesse for dem i Christian VFs tid. De

pietistiske præster satte alle deres kræfter ind på, hvad

man nu til dags vilde kalde den indre mission, og det

har vist nok syntes dem, at der var så meget at udrette i

selve kristenheden, at der ikke for alvor kunde arbejdes ])å

hedningenes omvendelse, før man havde fået bugt med
verdsligheden og ligegyldigheden i menigheden her hjemme.

— Straks efter Christian VI's tronbestigelse besluttedes

det at opgive handelen på Grønland og ned-

lægge kolonierne; det var bekostningen, der gjorde,

at kongen havde fattet denne beslutning; statens tarv

krævede sparsommelighed på alle kanter, og de grøn-

landske kolonier betalte sig ikke. Dog skulde det til-

lades H. Egede, om han vilde, tilligemed nogle af fol-

kene at blive i Grønland. — Efterretningen herom fik

Egede med det samme skib, der bragte underretning om
tronskiftet. Han kunde umuligt blive i Grønland og fort-

sætte missionen, når forbindelsen med Danmark af-

brødes; men på den anden side faldt det ham hårdt at

opgive den menighed, der netop var bleven dannet. Han

skrev et langt brev til kongen, hvor ban bad for disse

arme, vanvittige Grønlændere, hvis åndelige nød og

trang Ds. kgl. maj. s hr. fader kristmildest ihukommelse

har således ladet sig gå til hjærtet, at alle mulige an-

stalter og omhu er allernådigst bleven anvendt til deres

omvendelse, som og Gud, hvis navn være lovet, så vidt

har ladet lykkes, at alle de her i denne kolonis (Godt-

håb) cirkumference boende, som er omtrent 200 familier,

unge og gamle, ikke alene giver vor kristelige tro bifald,

men og véd smukt at svare til de fornemste, vor kriste-
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lige tros hovedstykker, hvis umyndige småbørn, mere

end 100, med forældrenes villie og forlangende ere døbte

foruden de på kolonierne <. Han kan ikke, siger han,

føre det over sit hjærte, at forlade disse stakkels

mennesker, som så vidt ere avancerede i Guds kund-

skab, og se det højværdige sakramente vanheUiget på de

små, som ere døbte: derfor beder han kongen at for-

andre sin beslutning, og i håb om, at dette må ske,

vil han blive i Grønland endnu et år: men hvis kolo-

niseringen skal afbrydes, beder han. at der efter den

tid må blive sendt et skib op at hente ham \). Egedes

varme bøn gjorde sin virkning. Straks efter modtagel-

sen af den ovennævnte skrivelse i efteråret 1731 op-

fordrede kongen til at danne et interessentskab for

handelen og indhentede en erklæring fra søetatens

krigskommissariat. Dette foreslog at oprette et »an-

befalet lotteri' for at skaffe penge; men dette betragtede

kongen som en skat, han ikke vilde pålægge sine under-

såtter. Det befaledes da kommissariatet at træde sam-

men med missionskollegiet og nogle af de bedste købmænd
i København og overveje, om missionen med nogen håb

om en god succes kunde fortsættes, hvorledes missionen

kunde komme kommercien og denne igen missionen til

hjælp, samt om der ikke kunde ventes oprettet et han-

delsselskab, til hvilket kongen da vilde yde en bestemt

årlig sum, for at det skulde opretholde missionen ^). Denne

sum bestemtes ved reskript af 4. April 1735 til 2000 rd.

Handelen overtoges af købmand Severin. — I året

1735 sendte Zinsendorf 3 missionærer, C. David og

M. og C. Stach, til Grønland. De lagde vejen over

København, hvor de blev stærkt feterede i de fornemme

herrnhutisk sindede kredse, hvor man åbenbart ingen

1) Sæll. indlæg 14. Sept. 1731.

«) Sæll. reg. 14. Sept. 1731 nr. 302 og tegn. 17. Marts 1732 nr. 131.
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tro har havt til Egede. Ewald skal endog have fadet

dem til helst at undgå denne, fordi hans sager i Grøn-

land stod slet. Dette råd fulgte de, og da Egede des-

uden fandt, at den lære, de førte, ikke stemmede med
den augsburgske konfession, blev forholdet meget køligt.

Også mellem brødrene selv var der uenighed, og da der

kom nogle nye missionærer, rejste David hjem 1735 ^).

Året i forvejen var Egedes søn, Povl, kommen til

Grønland; men det skib, der bragte ham dertil, bragte

tillige en koppeepidemi, der hærgede kolonien forfærde-

ligt. Egede og hans hustru plejede de syge med stor

omhu; men da den sidste døde, kunde Egede ikke længer

holde det ud i Grønland; han kom tilbage 1736. Året

efter oprettedes det grønlandske seminarium for

studenter, der vilde være missionærer, og Egede blev

lærer ved det. Til kateketer skulde der uddannes elever

fra Waisenliuset ; men dette vilde ikke lykkes, og mis-

sionskollegiet vilde ikke gå ind på Egedes plan om at

oprette kateketskoler for indfødte i Grønland. Da P,

Egede 1740 kom hjem, ansattes han efter missions-

kollegiets forslag som præst ved Vartov, for at han

kunde være til nytte ved at arbejde på at oversætte

bibelen og andre skrifter, samt efter faderens død over-

tage undervisningen ved seminariet. I året 1740 for-

nyedes købmand Severins oktroi; han forlangte da

et større tilskud til defensionen og missionen, nemlig

5000 rd. foruden et forskud af samme størrelse, idet han

angav, at han havde sat 16000 rd. til, især ved kolonien

Godthåb og den der indtrufne store dødelighed. I det

hele var det hans hensigt at nedlægge Godthåb, så der

ikke beholdtes andre faste kolonier end Kristianshåb,

1) Fenger, H. Egede s. 111 ff., hvor det dog med urette antages,

at Ewald dengang var medlem af missionskoUegiet ; han blev

det 1749.

L. Koch: Kong Cliristian VI. 15
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medens en del kolonister skulde spredes omkring ved

kysten. Mission skollegiet ønskede at adskille mis-

sionen og handelen, men den større bekostning, som
dette vilde fremkalde, forhindrede planens udførelse. På
samme tid ansøgte H. Egede om at blive inspektør

over missionen under kollegiet, således at der tillagdes

ham navn og kvalitet af superintendent, og kollegiet an-

befalede hans andragende, da det alt havde været

Frederik IV's hensigt at give ham en sådan stilling, og

da ingen havde et sådant kendskab til landet og mis-

sionen som han; kongen gav sit samtykke, men tilføjede

dog: hvorvel vi dog synes, at han kunde udrette mere,

når han var i landet«.^).

Den ostindiske mission vedkommer kun lidt

Danmark; den forsynedes med missionærer fra Halle,

og selv omkostningerne bestredes mest ved bidrag fra

udlandet. Kongens kasse ydede 2000 rd., nogle med-

lemmer af det kongelige hus og andre fornemme folk,

gav bidrag: men det meste kom fra England og Tysk-

land; i året 1731 havde Francke i Halle således ind-

samlet 600 L. Menigheden var ikke så lille; to år efter

Christian VI:s død anslås den til 5455 sjæle. I skolerne

gik der c. 200 børn, der for det meste fik føde og

klæder; hvert år døbtes der mellem 2 og 300 mennesker.

Men det gør et ejendommeligt indtryk, når der tales om
en menighed af 300 mennesker i Tansjavr, til hvilken

der nu og da sendes en kateket fra Trankebar: >ti for

Evropæere er det ikke praktikabelt uden syndig forstil-

lelse at rejse gennem landet eller opholde sig der«. Når

derfor nogen at denne menighed vilde til alters, måtte

de foretage en tre dages rejse til Trankebar. ^) — Til

1) Fenger, H. Egede s. 171 f. Sæll. indlæg 1740 fl. st.

'') Missionærernes indberetninger 1729, 1730, 1748 m. ni. Geh. ark.

Danske samlgr. 604.
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de dansk-vestindiske øer sendte brødremenigheden

to missionærer for at prædike for negrene.

Her skal også nævnes den visitats, som L.Harboe
€fter kirkekollegiets forslag foretog på Island 1741

—

1744. Bispestolen i Holum var da ledig, og kongen be-

falede kirkekollegiet at gøre forestilling om dens be-

sættelse. Dette udtalte da den formening, at Island

fremfor andre provinser var ulykkeligt deri, at det havde

mange slette præster, at skolevæsnet var afliængigt af

biskopperne, i det både lærere og disciple skulde fødes

af dem, og at gudelige bøger våre for dyre, da biskop-

perne alene havde bogtrykkerprivilegium og følgehg

'kunde sætte priserne så højt, som de vilde. — Kol-

legiet foreslog derfor, at Harboe skulde sendes til Island,

hvor han i et år skulde beklæde Holum bispestol med
fuld biskoppelig myndighed. Han skulde visitere stiftet,

bringe katekisationer i gang, indføre konfirmationen og

Pontoppidans forklaring, undersøge præsternes forhold,

ordne latinskolen på en bedre måde m. m. Når han

var færdig der, skulde han foreslå en biskop og derpå

rejse til Skalholt, hvor han ligeledes havde ret til at

visitere, hgesom han skulde erkyndige sig om, hvor tidt

den derværende biskop visiterede ^). Hans visitats gav

anledning til en del forordninger for Island om skrifte-

målet, hustugt, ægteskab m. m.

Når vi have sét, hvor store bestræbelser der i

Christian VI's tid gjordes for at fremkalde en virkelig

levende kristendom, og tillige erindre, at det ligger i alle

pietistiske retningers væsen at tænke mere på livs-

ytringerne end på den lærdom, der ligger til grund for

dem, skulde man tro, at der også måtte være gjort

skridt til at give de afvigende religionsbekendere
en friere stilling. Dette var dog kun i ringe grad til-

') Kirkekollegiots arkiv 25. — Sæll. indlæg 1. April 1741.

15*
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fældet, om end de reformerte opnåede en betydelig"

lettelse. — Det havde nemlig hidtil været bestemt, at

alle børn, der fødtes af ægteskaber, hvor den ene ægte-

fælle var reformert, den anden luthersk, skulde opdrages

til den lutherske bekendelse \). — I året 1735 androg

den reformerte menighed på en forandring heri.

Sællands stiftsøvrighed, biskop Worm og stiftamtmand

Lerche, afgav en erklæring herover, der frarådede at

gøre en sådan indrømmelse, men kongen fandt denne

»noget for stærk«, og under 7. September 1736 tillodes

det, at ægtefællerne ved indgåelsen af et sådant blandet

ægteskab måtte forud træffe aftale om, i hvilken religion

børnene skulde opdrages: hvor sådan aftale ikke var

truffet, skulde drengene følge faderen, pigerne moderen ^).

Hvad Jøderne angår, synes kongen ikke at have

været gunstig stemt mod dem. Det blev forbudt frem-

mede Jøder,- som ikke havde tilladelse til at opholde sig

i landet, at komme herind ^). og da menigheden i Køben-

havn 1737 med magistratens samtykke begyndte at bygge

sig en synagoge på Vandkonsten, klagede biskop Worm
derover i en skrivelse til Holstein, eftersom dette fore-

tagende var »mange Guds børn, som kender Kristum,

til stor forargelse«. Kongen befalede da, at bygningen

skulde standses; den jødiske menighed skulde som hidtil

holde sin gudstjeneste i en anden ordinær bygning;

magistraten fik en irettesættelse og pålæg om en anden

gang at bruge mere forsigtighed, og menigheden blev

idømt en mulkt af 800 rd. til vor frelsers kirke. Mulkten

blev vel eftergivet, men forbudet mod bygningen opret-

holdtes, hvor meget end menigheden beklagede sig der-

over*).

1) Holm, Danmark-Norges indre historie under enevælden I 358.

2) Danske kongers liist. 420, 1736, 22. Jan. — Sæll, tegn. 1736.

nr. 388.

3) Eeskr. 3. Oktbr. 1737.

") Sæll. indl. 1737, 24. og 31. Maj, 30. Aug.
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Om katolikerne høres kun lidt i vort tidsrum, og

de synes mærkelig nok ikke at have prøvet på at fiske

i de rørte vande. Vel fornyedes og indskærpedes de

tidligere forordninger mod dem i året 1745; men anled-

ningen hertil var højst ubetydelig; et par familier mellem

falkonererne på Frederiksberg havde sendt de i blan-

dede ægteskaber fødte børn udenlands for således at

kunne lade dem opdrage i den katolske religion, hvad

ikke kunde ske her hjemme.^). Da de evangeliske
kristne bleve fordrevne fra Salzburg 1732, opvakte

dette, som i alle protestantiske lande, således også her

hjemme stor forbitrelse. Kongen udstedte et reskript

om, at hvis ærkebiskoppen ikke vilde ophøre med sin

forfølgelse af protestanterne, vilde han ikke længer tåle

den romersk-katolske gudsdyrkelse i Fredericia, men
lukke kirken (21. Marts 1732). Der blev tillige i alle

landets kirker anstillet en kollekt for de »på så ubarm-

hjærtig og ukristelig måde fordrevne evangeliske ind-

byggere fra Salzburg«. Denne indbragte et ret anseligt

beløb; det blev imidlertid aldrig anvendt efter bestem-

melsen; ti da de fordrevne nedsatte sig i Preussen,

nærede kongen betænkning ved at anvende pengene til

fordel for dette land. ^)

») Sæll. indl. 1745, 18. Juni.

^) Smstds. 4. Juli 1738; det i Petri kirke indsamlede anvendtes

til at bygge et ligkapel for denne kirke; om restens skæbne se

Kirkehist. saml. 3die række V. 76. Kun 100 rd. anvendtes efter

øjemedet, idet de udbetaltes til 2 emigranter, der bosatte sig i

Norge.
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VI.

Flåden og hæren.

Flåden var i den sidste fredelige del af Fredrik IV's

regering kommen betydelig i forfald, uagtet der jævnlig

blev udrustet afdelinger af den for at krydse i Østersøen

på grund af det spændte forhold til Rusland. En kommis-

sion var bleven nedsat for at undersøge dens tilstand

172,5, og den havde ført til, at både Gab el, der var

præses for admiralitetet og Jlidieher, der var Holmens

chef, afskedigedes. Der indførtes et nyt reglement for

holmen;' men i det hele er der næppe sket synderlig

forandring eller forbedring i administrationen^). Efter

listerne bestod flåden 1730 af 23 linieskibe, 8 fregatter,

20 styk-pramme, skytsskibe og galejer; men i virkelig-

heden vare kun 6 af linieskibene og 2 af fregatterne

brugbare. Dertil kom, at alt på holmen var i forfald;

bulværker, kraner osv. vare forrådnede. I økonomien og

forvaltningen herskede den største uorden 2). P. Løven-
ørn, der 1730 blev oversekretær i krigskancelliet, hvor-

under både hær og flåde sorterede, og M. Bille, der

blev holmens chef, synes kun at have indført større virk-

somhed i en enkelt retning: der blev nemlig i hans tid,

1730—1735 bygget 9 linieskibe. Bygmesteren var K. N.

Ben s trup, der efter at have rejst udenlands, blev

fabrikmester 1729 og kommandør 1731. Han indførte et

nyt princip i skibsbygningen, i det han gjorde skibene

1) Højer, Friederich IV. II 180 f.

2) Garde, den dansk-norske sømagts historie III s. 147. — Danne-

skjolds relation, Treschow, Danneskjold Samsøs levnet s. 67.

Her er dog en unøjagtighed, i det Danneskjolds angivelse, 7 linie-

skibe og 2 fregatter, ikke passer på 1735, men på 1731, da han

trådte ind i søkommissionen.



F. Danneskjold Samsø. 231

mere skarpe for at forøge deres sejldygtighed. I året

1731 besejledes de to første af de skibe, han havde

bygget, og de vandt megen ros. Admiralitetet udtalte,

at om hele flåden bestod af sådanne skibe, >var det

den største avantage, man kunde nå; bedre søskibe har

Ds. maj. aldrig havt- ^). Men på samme tid kom der

en mand ind i marinens bestyrelse, der skulde få den

største betydning for denne, nemlig grev Fr. Danne-
skjold Samsø. Af hans tidligere liv skulde man ikke

slutte, at han skulde have indsigt i marinens anliggender.

Han havde været ritmester, men var bleven temmelig

unådig afskediget 1724. Da Christian VI var bleven

konge, meldte han sig til tjeneste og blev assessor i

højesteret. Endelig, da kongen ved et tilfælde havde

opdaget hans kendskab til skibsbygningen, blev han

1731 medlem af søkommissariatet^). Danneskjold var

en mand med ganske overordentlige administrative ta-

lenter, som han har lagt for dagen i de forskelligste

stillinger. Men han var ikke let at komme ud af det

med og forlangte underkastelse af dem, han skulde ar-

bejde med, hvorfor også hans liv blev en række af

stridigheder. Dog var han, med undtagelse af Schulin,

den eneste af de statsmænd, der kom frem i Christian VPs

første år, som denne beholdt til sin død. »Grev Danne-

skjold er meget sensibel- . skrev kongen til Schulin,' men
efterdi han er os nyttig, ville vi gerne menagere ham så

meget som muligt-. 3). Da Danneskjold havde gjort sig

bekendt med sin nye stilling, så han de store mangler,

der fandtes ved marinen, og da han ikke kunde bevæge
Løvenørn til at gøre forestilling til kongen derom, gjorde

han det selv. I denne forestilling, der gjorde et godt

') Garde, Efterretngr. om den dansk-norske sømagt III s. 17f).

2) Treschow s 18 ff.

') Sinemos. III nr. 166.
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indtryk på kongen, må der formodentlig også være
ankot over Benstrup s fremgangsmåde med marinens

nybygninger. I ethvert tilfælde åbnede greven, støttet

især af admiral Suhm og kapitainlieutenant Thura et

voldsomt angreb på denne mand, og ved dette må vi

dvæle noget nærmere, ikke så meget for sagens egen

skyld, som fordi vi her have et af de misbrug af den

enevældige magt, af hvilke der kan påpeges flere i

Christian VI. 's tid.

Der var, som det synes, i marinen opstået nogen

mistillid til de af Bens trup byggede skibe. Der klagedes

over, at de vare for ranke, så de ikke kunde bære deres

skyts uden ved stiv kuling at krænge så meget, at de

nederste kanoner ikke kunde bruges ^). Hovedklage-

punktet var dog fremgangsmåden ved bygningen af linie-

skibet »Christianus VI. < Der var i dette skib bleven

brugt en del nyt og tungt træ, hvorved det var kommet
til at ligge 872 tomme dybere, end det efter beregningen

burde. For at bøde derpå havde man, efter at skibet

var løbet af stabelen, ladet en del bjælker noget af-

') Garde, Den dansk-norske sømagts historie 111, s. 149, anser

denne anke for begrundet. — Fr. Liitken siger i sine erindringer

(mskpt. i familiens eje, til dels trjkt i Nyt arkiv for søvæsen I),

at da 1736 Benstrups skib, »Oldenborg«, var gået ud sammen

med det af Thura byggede »Fyn», sejlede »Oldenborg« »Fyn«

forbi til luvart og til læ og lod ham se sine underste dæksporte

i læ ophalte med kanonerne til borde, da »Fyn': ikke kunde eller

turde lukke nogen af sine op, og under sagen henviste både han

og Benstrup flere gange til flådens journaler, der udviste skibenes

dybtgåen, og hvorledes de havde ført sig på togtene. — Med
hensyn til >Christianus Sextus«, om hvilket det den gang på-

stodes, at det blev nødvendigt at tage det ene dæk af det osv.,

fortæller han, at da flåden 1743 blev ekviperet, valgte greven

det til admiralskib frem for »Elefantenor. som var bygget under

hans egen direktion. — Liitken udbryder efter at have fortalt

dette: »Ak, du forunderlig fromme, langmodige og tålmodige

Gud!«
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hugge, da de ansås for sværere end nødvendigt var.

De i disse bjælker indsatte bolte havde man da måttet

tage ud og gøre kortere. — Der nedsattes i året 1734

en kommission bestående af kommandørerne Suhm,
Neuspitzer og Tønder, kapitain Leth og kapitain-

lieutenanterne Gerner ogThura for at undersøge disse

anker, så vel som nogle lignende, der vare rejste mod
hnieskibet Sophie Hedevig <-. Det viste sig nu. at alt,

hvad der klagedes over med Hensyn til -Christianus

Sextus«. var sket efter ordre af holmens chef, admiral

Bille. Han havde samtykt i, at der skete nogle af-

vigelser fra tegningen, befalet, at det nye tømmer skulde

sættes ind og fastboltes, så afløbningen kunde ske, uagtet

Benstrup og mestrene gjorde indsigelse derimod. Hvis

der altså i dette var noget urigtigt, måtte sagen være

klar, så Bille måtte bære ansvaret, men Benstrup være

sagesløs, og det er ret mærkeligt at se kongen selv an-

erkende dette i den skrivelse, hvorved Bille fik sin af-

sked som Holmens chef, medens han beholdt sin stilling

som admiral. ^) Men det var ikke Bille, som Danne-

skjold og hans venner i kommissionen, især Suhm og

Thura, vilde tillivs, men Benstrup. Det synes dog at

have havt sine vanskeligheder at få kommissionen til at

gå ind derpå. I begyndelsen af året 1735 meldte kom-
mandør Tønder sig ud af den og blev erstattet af Fr.

Liitken. Kort efter blev Leth og Gerner sat ud' -i.

og kommandørerne C.Kragh ogKoningh samt kapitain-

lieutenant Liitzau kom ind. Nu gik kommissionen til

at udarbejde en extrakt af hele sagen, og sidst i Septem-

ber kunde der gøres forestilling til kongen. Men denne

forestilling var ikke tiltrådt af Liitzau og Liitken, og

den sidste havde endog udarbejdet en selvstændig ex-

1) Mnemos. III, CCCII.

-) Fr. Liitken.
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trakt, da han ikke fandt kommissionens > enten så tyde-

lig eller ordentlig, at Hans kgl. maj. deraf kan have den

af 16de December 1734 allernådigst befalede fuldkomne

oplysning«. Llitkens extrakt er klart affattet, og den

taler mandigt den efter hans mening forurettede mands

sag. ^) — Kongen kaldte da kommissionen for sig på

Rosenborg, hvor Liitkens extrakt blev oplæst af Danne-

skjold. Det viste sig ret, hvor forud indtaget kongen

var; han truede med fingeren ad Liitken og sagde: >Nej,

nej! det skal ikke gå af, som I tænker.« spurgte, hvem

der havde forført ham, om han var i slægt med Ben-

strup osv. ^) Men det er øjensynligt, at Liitkens fore-

stilling ikke gjorde hdt indtryk på ham; tilsidst hørte

han endog tålmodigt på, at Liitken beskyldte Kragh, Neu-

spitzer og Thura for at have underskrevet kommissionens

extrakt uden at have læst den. Liitken fik det indtryk.,

at han havde overbevist kongen. »Vi ginge alle bort,«

siger han, >og jeg som en sejervinder, tænkende aldrig,

at greven skulde se kongens ansigt mere. Men greven

blev.« — Denne benyttede nu sin indflydelse til at be-

væge kongen til en af de uretfærdigste handlinger i hans

liv. Ti hvad man end kunde mene om selve sagens

realitet, så måtte det være utvivlsomt, at Liitken kun

gjorde, hvad der var hans ret og pligt, når han udtalte

sin afvigende mening. Men ikke desto mindre beordredes

admiralitetet til at nedsætte en krigsret over ham og

dømme ham. Her blev det vel udtalt, at der burde an-

lægges ordentlig sag imod ham; men flertallet var af

den mening, at forhøret alt var holdt og dommen fældet

i kongens kabinet, hvorfor retten afsagde dom, uden at

") Den er trykt i Nyt arkiv for søvæsen 1.

2) Derimod kan jeg ikke finde, at »kongen hørte tålmodigt de an-

klagedes forsvar og viste megen kundskab med forholdene og

god besked med krigsskibenes beskaffenhed og egenskaber«-. Garde,

Den dansk-norske sømagt, s. 154.
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den anklagede blev hørt. Dette må dog have været

kongen for stivt; ti retten fik ordre til at optage sagen

igen og kalde Liitken for sig. Det viste sig da, at klagen

bestod i, »at han så grovehg har forløbet sig, at han

uden undseelse dels censurerer en til os indgivet memorial,

som vi ved meddelelse af vor resolution af 8de Juli 1735

allernådigst har approberet, dels går videre, end ham
ved samme befaling er tilladt og selvrådig deciderer over

skibets bonitet«. Marinens officerer må have været in-

timiderede af, hvad der var sket; ingen havde lyst til at

vove sin stilling. Liitkens forsvar var virkningsløst, og

han dømtes til at have sin charge forbrudt.

Medens dette stod på, havde Løven ørn afgivet

overbestyrelsen af marinen til Danneskjold. Han skal,

skriver kongen, »have opsigt med alt, hvad der hører

til marinen, som han vil forsvare det for Gud og os«,^)

Sagen mod Benstrup blev nu ført videre. Han blev

hensat i kastellet, hvor han blev så strengt behandlet,

at det blev nægtet ham at få pen og blæk. 2) Der blev

afkrævet admiralitetet en erklæring om hans forhold.

Denne sendte kongen til erklæring af I. Rosenkran ds
og oversekretæren i det danske kancelli, geheimeråd

Holstein. Rosenkrands mente vel, at Benstrup grove-

lig havde forset sig, men vilde dog, at der skulde an-

lægges en formeUg sag imod ham for en overadmiralitets-

ret. Det var måske efter Holsteins forslag, at sagen blev

overgivet til en kommission 1738.^) Men det næste år

benådedes Benstrup og forvistes med en pension til

') Danske kongers hist. 435.

2) Det nævnes ofte efter Mnemos. II, s. 223, at Benstrup ved liden-

skabeligt og uærbødigt forsvar skulde have vakt kongens vrede.

Det synes dog aldrig at være omtalt i klagepunkterne.

3) Mnemos. II, s. 229 ff.
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Ebeltoft. Det siges, at Danneskjold skal have udvirket

benådningen. ^)

Der fandt bestandig, så længe Danneskjold styrede ma-

rinen, mange personforandringer sted ved den. Selv an-

klagedes han flere gange for kongen, men vandt bestandig

sejr. Således blev der 1742 i anledning af beskyldninger,

der var rejst mod Danneskjold anstillet en undersøgelse af

flådens tilstand. Men den udviste, at alt var i en for-

træffelig orden, og at administrationen endog havde

sparet kongen betydelige summer, hvorfor der også til-

sagdes Danneskjold en livsvarig gage af 7000 rd, og

hans enke 4000 efter hans død. Enhver søofficer, der

udbredte ufordelagtige rygter om marinen, truedes med
kassation, hvis disse ikke bevistes'^). Da Suhm. der

endnu 1742 var bleven admiral og havde fået et gage-

tillæg, det næste år anklagede Danneskjold, mistede han

sin stilling som Holmens chef. Først efter Christian VI. s

død lykkedes det admiral Rosenpalm at berøve Danne-

skjold hans stilling. — De 12 år, i hvilken grev Danne-

skjold bestyrede marinen, vare vel ikke uden fejlgreb;

især svarede de skibe, som Thura byggede, ikke til for-

ventningerne : men i det hele må det siges, at der skete

store fremskridt. En hovedbetingelse for disse var den

adskillelse af hærens og flådens bestyrelse,

som fandt sted 1735. Flåden fik nu sit eget arsenal på

Holmen, hvorved det blev muligt langt lettere og hur-

tigere at udruste den. Hertil bidrog ikke mindre en

^) Garde, Den dansk-norske sømagt III, s. 157. — Ltitken, som

bestandig agtede på Danneskjolds liv for deri at se den gud-

dommelige gengældelse, fortæller, at da Danneskjold 1767 forristes

fra København, strandede skibet, der skulde føre hans gods til Århus,

ved Ebeltoft, »hvor han havde begravet salig kmdr. Benstrup".

^) Ny kgl. saml. 4. 1107 og fol. 1306, især den sidste, der inde-

holder en af F. C. Eosenkrands forfattet gendrivelse af en fore-

stilling af Danneskjold fra 1766 tilligemed mange dokumenter.
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uddybning af havnen, som admiralitetet foreslog

allerede 1734. I det hidtil brugte sejlløb var der et

sted, den såkaldte flade, som ikke kunde passeres af

skibe, der stak over 1772 fod. Følgen deraf var, at de

større skibe måtte lægges tomme ud for kastellet, og

først der kunde forsynes med skyts og levnedsmidler.

Ved at undersøge farvandet på reden fandt admiralitetet

en anden rende, der ved nogen forandring og opmudring

vilde få en dybde af 20—22 fod ^) ; denne blev nu bragt

i stand, og da flåden udrustedes 1743, blev skibene for-

synede med alt, før de lagde ud. Der opførtes endvidere

nye bygninger på holmen, anlagdes batterier til havnens

forsvar, bragtes orden i administrationen, optoges kort

over farvandene, sørgedes for officerernes uddannelse

m. m. Fyrvæsnet bragtes i bedre orden, og Gliickstadts

havn sattes i stand og befæstedes, så der kunde holdes

en flåde i Nordsøen mod Elben eUer Gøteborg. — Frem-

for alt er dog Danneskjolds navn knyttet til dokkens
anlæg, som blev begyndt 1735 og fuldendt 1739, ved

hvilket arbejde han især understøttedes af kommandør
Dumreicher. Der var store vanskeligheder at overvinde

en del af grunden var kvægsand, og det øvrige så op-

fyldt af kildevæld, at der, så længe arbejdet varede,

måtte oppumpes 12000 tønder vand i døgnet'^). — Danne-

skjold var en rastløs mand, rig på nye planer. Da
dokken var fuldendt, foreslog han at tilvejebringe et

sejlløb gennem Kallebodstrand. Planen blev ud-

arbejdet og indleveret til kongen; kanalen skulde fra

den såkaldte Køkkenkurv på Amager føres ud tfl dybt

vand i Køgebugt i en brede af 100' i bunden og en

dybde af 24'. Admiralitetet anførte adskiUige »diffikul-

^) Forestillingen findes i det kgl. bibl., Ny kgl. saml. 1306, fol.

*) Ved denne lejlighed fandtes også en saltkilde, der anvendtes til

et saltværk, hvortil der en tid lang knyttedes store, men sørge-

ligt skuflede forventninger.
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teter og diibia< ved planen; men kongen fandt, at disse

dels ikke finde sted, dels lidet ere at konsiderere«. Han
approberede Danneskjolds plan, hvis udførelse var anslået

at ville koste 1 ,300,000 rd. ; Danneskjold selv skulde alene

lede arbejdet. Når dette aldrig blev påbeg\Tidt. må
grunden søges i de store bekostninger, som rustningerne

i de følgende år foranledigede ^). — Tillige arbejdedes

der bestandig på at forøge skibenes antal. Toplaner

fra 1737 og 1743 gik ud på, at der skulde tilvejebringes

40 linieskibe. Danneskjold holdt fast på dette tal. I til-

fælde af en krig, som man jo den gang bestandig tænkte

sig ført med Sverrig, udtalte han, at der burde kunne

holdes 26 skibe i Østersøen, 6—8 i Nordsøen og 4—

6

som reserve. Ligeledes anså han det for nødvendigt at

udruste en galejflåde, da både Rusland og Sverrig vare

forsynede med en sådan. Men flåden nåede aldrig den

størrelse, som de omtalte planer krævede. I året 1735

talte den 25 orlogsskibe, af hvilke dog 11 vare 20 år

gamle eller derover, da Danneskjold 1747 forlod marinen,

var der 29 skibe, af hvilke kun 4 vare over 20 år, 20

vare byggede i Christian VI. s tid. Den alt omtalte kom-
mission fra 1742 erklærer, at der foruden treskibe, som
vare i fart, endnu i samme forår kunde udrustes 16 or-

logsskibe og 2 fregatter, og to orlogsskibe, der vare i

mindre god stand, vilde også kunne bringes i søen, hvis

kongen ønskede det. Den flåde, der 1743 lå på reden

fuldt udrustet for på første vink at gå til Østersøen,

beløb sig til 18 orlogsskibe, 6 fregatter, 2 brigantiner

og 2 hospitalskibe. Da skibene udredtes, skete det

uheld, at linieskibet 'Sodermannland<. der 1715 var taget

fra de svenske og siden ombygget af konstruktøren

Barbe, kæntrede på reden. Det må dog være bleven

bragt i orden igen; ti i efteråret 1744 blev det prøvet i

1) Sæll. indlæg 12. Februar 1740.
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Køge bugt; konstriiktionskomiléen fik dog ordre til at

overvære prøven. — For matro.serne, tømmermændene
og de indkaldte værnepligtige holdtes der fester på Ama-
lienborg plads i Juni måned 1743. De beværtedes da

med øl, brød, brændevin og tobak, og derefter var der

musik og dans, hvori også officererne deltog, i det de

dansede med »de gemene piger, som stode deromkring«.

Når festen endte kl. 9 om aftenen, drog mandskabet op

på slotspladsen og råbte 9 gange hurra. Når det skulde

være, kunde kongen altså ikke blot tillade, men selv

foranstalte sådan lystighed *). — Danneskjolds administra-

tion var ikke blot dygtig, men billig. Da kongen, som
alt er anført, 1742 tillagde ham en Hvsvarig gage af

7000 rd., skete det med den bemærkning, at det var 1 7o
af, hvad han havde sparet på flådens udgifter; selv an-

slår han 1746 disse besparelser til 850,000 rd.; for disse

penge vare de ekstraordinære arbejder udførte: dokken
havde kostet 230,000 rd. 2) —I året 1744 bestemtes det,

at admiralitetet skulde være overret i alle sager, der

angik søværnet, så disse derfra skulde appelleres til

højesteret, og ved reskript af 22. April 1746 pålagdes

det Danneskjold at udarbejde en ny søret i stedet for

den i D. 1. 4 indeholdte. Han havde ved den lejlighed

et skarpt sammenstød med den kommission, der var

nedsat til lovens revision, i det denne ikke syntes om,

at et stykke af revisionen skulde unddrages den. Danne-
skjold bebrejdede den i de stærkeste udtryk, at den i

10 år intet havde udrettet, og erklærede, at søretten al-

drig vilde blive færdig, hvis den blev overgivet til lov-

kommissionen ^). Samme år stilledes han endnu i spidsen

•) De forhen anførte mnskptr. fra dot kgl. bibl, — Schønnings
journal, Universitetsbibl.

2) Danneskjolds relation. Treschow s. H7.

^) Geh. ark., Danske samlinger 663, b.
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for en general-landets-havnekommission, der dog straks

ophævedes af Frederik V., samtidig med, at Danneskjold

afskedigedes og altså også arbejdet på søretten standsede.

— I året 1745 nedsattes der en kommission bestående

af konseillets medlemmer og rentekamrets oversekretær

V. Osten for at overveje, hvilke besparelser der kmide

foretages både i de civile og militære reglementer. Efter

dennes forslag blev det trods Danneskjolds i\Tige mod-

stand bestemt, at flåden efter det ældre reglement af

1730 ikke måtte beløbe sig til mere end 30 orlogsskibe

og 15 fregatter. Ingen forhøjelse eller ekstraudgift måtte

fremtidig indstilles, uden rentekamret først havde er-

klæret, at det havde de fornødne midler til rede. Når

Danneskjold havde fremhævet nødvendigheden af flåde-

afdelinger i Norge og på Elben, svarede kongen ham,

at dette er mere at anse som et godt ønske end for

hånden at bringe i værk.- Selv den, der ikke formår

at vurdere Danneskjolds flådebestyrelse i det enkelte,

får indtrykket af, at han har havt et for den tid ene-

stående talent som administrator, men rigtignok næsten

lige så stort talent til at blive uenig med aUe dem, med

hvem han kom i berøring, mærkeligt nok med undtagelse

af Christian VI. Hans dygtighed anerkendtes dog selv

af dem, der ikke kunde arbejde sammen med ham.

Endnu da han straks efter tronskiftet tog sin afsked, er-

klærede konseiUet, at flåden var i en langt bedre til-

stand, end da han overtog dens bestyrelse, men det til-

føjede, at han havde havt alt for stor autoritet, ^hvorved

andre foregive, at de ikke have været i stand til at

erindre om noget til Ds. kgl. majestæts tjeneste« ^).

Med hensyn tfl landetaten, da er de betydeligste

forandringer, der skete i vort tidsrum, adskillelsen mellem

hærens og flådens administration, og landmilitsens ned-

1) Geh. ark., Danske samlinger 661.
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læggelse og genoprettelse. Den første er ovenfor omtalt

;

den fremkaldtes af grev Danneskjold, og uagtet den blev

lige så gavnlig for hæren som for flåden, var den ikke

vel set af hærbestyrelsen ; både P. Løvenørn og M. Num-
sen, der efter ham blev oversekretær i krigskancelliet,

lagde hindringer i vejen for udlevering af de arkivsager,

der vare nødvendige for marinebestyrelsen i). Hærens

bestyrelse bestod nu som tidligere af krigskancelliet

og generalkrigskommissariatet, hvilket sidste nær-

mest svarer til intendanturen, dog således, at det havde

flere forretninger, der nu ikke vedkomme denne.

Straks efter sin regeringsstiltrædelse lod kongen er-

klære i konseillet, at han vilde reducere hæren. I

geheimearkivet findes en anonym og udateret skrivelse,

der advarer herimod, fordi stillingen i Evropa er uvis;

man véd ikke, hvad der kan frygtes af det forlig, der er

indgået mellem kejseren og England ; disse stater ere falske

og upåhdelige venner, Preussen kan der ikke stoles på.

§verrig er tilfals for den, der betaler bedst, med Frankrig

kan kongen ingen alliance opnå, når han ikke har så

mange tropper, at han kan hjælpe både sig selv og

andre ^). Rosenkran ds har derimod afgivet en er-

klæring herom i modsat retning. Han anser reduktionen

for nødvendig, da der ikke på anden måde kan skaffes

lindring i skatterne. Flådens ophjælpning er ham det

vigtigste, og desuden mener han, at en konges magt og

storhed mindre beror på troppernes mængde, end på
undersåtternes blomstrende tilstand, og en mindre armé,

der kan marschere, hvorhen den beordres, er bedre end

en stor, som ikke kan sættes i bevægelse^). — Det er

^) O. Wolfs polit. journal 1815; Kongens brev til Numsen nr, 53.

2) Denne betænkning er skrevet for Danmarks forbund med Østrig

1732.

») Mnem. II, 261.

L. Koch: Kong Christian VI. 16
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øjensynligt, at for Rosenkrands stod sagens landøkono-

miske side i forgrunden, medens det anonyme indlæg

går ud fra hensynet til, hvad der i militær henseende

var ønskeligt. Reduktionen blev iværksat ved afskaffelsen

både af det nationale infanteri og kavalleri. Men herom,

såvel som om landmilitsens genoprettelse, er der talt

andet steds, da de forandringer, der foretoges, mere

skete af landøkonomiske end af militære grunde. — De
nationale regimenter havde dog stor betydning for hæren;

det havde vist sig i Christian V.s og Fredrik IV. s krige,

at de vare særdeles brugelige i felten, og dertil kom, at

de vare billige. Syv hvervede regimenter, der talte 9373

mand, beregnedes at koste årligt c. 287,000 rd., medens de

7 nationale regimenter, der udskreves i kongeriget og fyr-

stendømmerne, udgjorde 9424 mand, der kun kostede

c. 76000 rd., med andre ord: en hvervet soldat kostede

over 30 rd. årlig, men en udskreven kun noget over

7 rd. Dette måtte i tider, hvor der var knapt på penge,

være en væsentlig anbefaling for udskrivningen. Det

var endda kun det hvervede infanteri, der var så billigt;

de særskilte korpser vare betydelig dyrere. En rytter

kostede over 56 rd., en fodgarder 125 rd., og en mand
af drabantgarden, der rigtignok kun bestod af 66 mand,

130 rd. Heri er indbefattet lønningen for korpsernes

befalingsmænd^). — Det var sikkert et skridt, som kun

den højeste nød kunde undskylde, da de nationale regi-

menter ophævedes. — Christian VI. lagde vind på, at

officererne uddannede sig i deres fag; der gjordes ad-

skilligt for at lette dem adgang hertil, og især tilstodes

der dem, som ønskede det, tilladelse til at gå i fremmed

tjeneste ; også oprettedes der i flere byer garnisonsskoler

for de meniges og underofficernes børn. At adskillige

officerer må have erhvervet sig mange kundskaber, kan

^) Geheimeark. Danske saml. 502. Index for hæren 1742.
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ses af, at kongen kunde benytte dem til ledelsen af sine

byggeforetagender.

De siibsidietraktater, Danmark havde med frem-

mede magter, bevirkede flere gange, at der blev sendt

disse hjælpekorpser. Et sådant på 6400 mand, an-

førte af J. Mørner, deltog i to år i Østrigs felttog ved

Rhinen (1734— 1735), hvor det dog kun kom til at del-

tage i nogle ubetydelige fægtninger. På samme tid ud-

rustedes et lignende korps, der under kongens svoger,

markgreve Friederich Ernst, skulde gå i engelsk

tjeneste; det blev dog ikke afsendt, da England ikke fik

brug for det. Derimod sendtes i året 1741 et korps på
7000 mand under W. Schulenburg til Hannover; det

hjemkaldtes i Marts 1742, da den traktat, der forpligtede

Danmark til at yde denne hjælp, var udløben. Af større

betydning var den udrustning, der fandt sted, da det

1743 truede med, at der skulde udbryde krig med Sver-

rig. Danmark-Norge havde til sidst omtrent udfoldet

alle sine militære Kræfter; på Sælland stod der 36500

mand, i Norge 31200, der vare således fordelte imellem

de forskellige våbenarter:
1 Danmark. I Norge.

Artilleri 989 447

Kadetkompagniet og husargarden . 126

Kavalleriet og husarkompagniet. . 5743 2767

Livregiment dragoner 519

Gevorbne og nationalt infanteri . . 29214 28042

lait 36561 -f 31256

=- 67847

Styrken var således bragt op til over det tredobbelte af,

hvad den udgjorde i fredstid, omtrent 21000 mand. Ud-

gifterne til hæren var i årene 1743 og 1744 omtrent

2V2 million rd. årlig \). Det er ikke let at afgøre, hvor

') Militærreglement for 1744. Geh. ark., Danske samlinger 513.

Mnemosyne III, 33.

16*
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brugelig denne hær var; det vilde først have vist sig,

når den var bleven anvendt under en dygtig fører. Men
hele organisationen var endnu kun lidet påvirket af den

forandring i krigsførelsen, der netop på den tid fandt

sted i det øvrige Evropa, og som fuldendtes af Fredrik II.

I årene 1739, 1744 og 1747 udkom et nyt reglement
for øvelserne og tjenestens gang. Om de to

første dele af dette siger den danske hærs historieskriver ^):

^> Stilleståen og langsomhed er kærnen i reglementets to

første dele, og de skreves netop på en tid, da marschallen

af Saksen og Fredrik II. af Preussen lærte Evropa, at

en hærs godhed beroede på den hurtighed og lethed,

hvormed den kunde bevæge sig, at man i krigsberedthed

til enhver tid og færdighed i at foretage hurtige marscher

skulde stræbe at overgå alle naboer«. — Det synes, som
om de nationale regimenter, der dog kun havde liden

øvelse, ere blevne betragtede som lige så brugelige som
de hvervede. I den norske hær var endog hele kavalle-

riet nationalt. Der gjordes den gang. da alle bevægelser

fandt sted i samlede masser, langt ringere fordringer til

den enkelte soldat end nu, og meget af exercitsen var

af den art, at den ingen betydning kunde få under felt-

forhold. Endnu 1758 siger H. E. Bernstorff, at da

den slesvig-holstenske mihts efter dens privilegier kun

må bruges til landeværn, i hvilket tilfælde alle skulle

vove liv og blod for fædrelandet, har militsen »ikke andet

forud, end mere øvelse i exercitsen og disciplinen 2).

Efter vore begreber vilde dette fortrin være alt afgørende

;

men den gang var det endnu muligt at tage en karl lige

fra ploven og bruge ham som soldat. — Officers-

standen rekruteredes fra kadetkorpset; men der kom
en mængde mænd ind i det på andre måder; stundom

') Vaupel, Den danske hær II, 68.

'-) Geh. ark., Danske saml. 402.
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gaves der børn på vuggen underofficers- eller officers-

patenter ; mange, især Tyskere, bleve ansatte i forskellige

charger. Dog vare danske ingenlunde udelukkede, også

danske adelsmænd, som enevoldskongerne ellers vare så

bange for, fandtes imellem de højere officerer. Således

vare i de sidste år af Christian VI. s regering Ghr. Friis

Frisenborg, Ivar Hvitfeld og Erik Juul generalløjtnanter,

H. Bjelke Kaas og Henr. Jørg. Hvitfeldt generalmajorer.

Men langt det største antal bærer tyske navne, og det

samme var tilfældet i de lavere charger.

De menige hvervedes både i ind- og udlandet,

især i Tyskland. Svenskerne synes man ikke ret at

have havt tillid til, formodentlig fordi man snarest ven-

tede at komme i krig med Sverrig ; de måtte vel hverves,

men ikke i større antal end 4—5 ved hvert kompagni,

dog gjaldt dette ikke beboerne af de gamle danske pro-

vinser; disse måtte endnu antages i ubegrændset antal

(Reskr. 23. September 1740j. — Det er andensteds om-
talt, hvorledes hververofficererne og godsejerne
bestandig lå i krig om karlene, og der mangler heller

ikke andre vidnesbyrd for, at hvervningen blev drevet

på en hensynsløs måde. Således klagede magistraten i

Altona over de insolentser, som de der liggende hververe

tilføjede indbyggerne, idet folk toges med magt offentlig

på gaderne så vel som fra skibene og husene, hvorfor

kongen måtte indskærpe, at al hvervning skulde være

frivillig (Reskr. 6. Jan. 1734). I året 1743 klagedes der

over, at når de norske soldater kom hjem med permis-

sion, hvervede de karlene fra de nationale regimenter,

hvilket ligeledes blev forbudt. — En stor del af de

hvervede soldater kom dog kun i tjenesten en tid om
toråret for at exercere. Den øvrige del af året havde

de lov til at arbejde på egen hånd eller tage tjeneste,

hvor de kunde lå den. Disse såkaldte frifolk oppebar

da deres lønning, eller i det mindste en del af den ; men
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deres »traktement« kom kompagnichefen til gode og ud-

gjorde en væsentlig del af hans lønning. Det var tilladt,

at der permitteredes så mange frifolk, som tjenesten

kunde tåle; men kongen måtte befale, at de kompagni-

chefer skulde stilles for en krigsret, der enten nødte

nogen soldat til at blive frimand, eller nægtede ham sit

traktement, når han mødte til exercits, eller når han

ikke længer kunde ernære sig selv (Reskr. 24. Avg. 1742).

vn.

Forhold til udlandet.

Den akse, hvorom hele den udenrigske politik i Chri-

stian VI.'s tid drejede sig, var forholdet til det hol-

stenske fyrstehus og Slesvigs bevarelse. Det

var langt fra, at Danmark 1720 havde opnået nogen tryg

besiddelse af Slesvig. Hertug Carl Fredrik havde al-

drig givet afkald på sine rettigheder til dette; med egne

kræfter formåede han naturligvis intet mod Danmark:

alle hans udsigter beroede på den understøttelse, han

kunde vente fra Sverrig og Rusland, og eftersom de

politiske systemer i disse lande skiftede, var han snart

istand til at indgyde Danmark den største frygt, snart

sank han ned til en ubetydelighed. Da han ved Carl

XII. 's død havde måttet opgive håbet om at bestige

Sverrigs trone, havde han gennem sin fortrohge rådgiver

Basse witz indledt underhandlinger med Danmark. I

de følgende år havde han sluttet sig til Rusland; også i

Sverrig havde han endnu et betydeligt parti med grev

Wellingk. Danmarks gamle fjende, i spidsen, og det

lykkedes dette parti at skaffe anerkendelse for den tittel
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af kongelig højhed, som han havde antaget. Men det

var dog først, da Peter den Store døde og Catharine
I. besteg Ruslands trone, han ret fik udsigter til den op-

rejsning og hævn, han tørstede efter. Kejserinden antog

sig hans sag med stor varme, og han fik hendes og

Peter den Stores datter, Anna, med hvem han alt nogen

tid havde været trolovet, til ægte; tillige lod kejserinden

foretage betydelige rustninger og søgte Sverrigs hjælp til

et angreb på Danmark. — Netop på den tid så det ud

til en stor krig i hele Evropa. Foranlediget ved en for-

nærmelse, kong Ludvig XV. havde tilføjet den spanske

konge, sluttede denne og kejseren et forbund i Wien,
der tiltrådtes af Rusland. England og Frankrig følte sig

slærkt truede derved og dannede i forening med Preus-

sen det såkaldte hannoveranske forbund. Siden

sluttede Holland sig til dette, medens Preussen udtrådte.

— De nordlige magters stilling til disse to store forbund

kom væsentlig til at bero på deres forhold til hertugen

af Gottorp, da det wienske forbund for kejserinde Ga-

tharines skyld med stor iver antog sig hans sag. Det

var derfor en selvfølge, at Danmark sluttede sig til det

hannoveranske forbund, medens Sverrig vaklede, fordi

partierne stode mod hinanden. Men da faren for et an-

greb fra Ruslands side blev mere og mere truende, ind-

gik Frankrig. England Qg Danmark d. 16. April

1727 et nærmere forbund for at forhindre Rusland fra

at berøve Danmark Slesvig eller forstwre freden i Nord-

tyskland. Det bestemtes her, hvilke troppemængder de

alHerede i påkommende tilfælde skulde stille, og Frankrig

tilstod Danmark 350000 rd. i årlige subsidier i de 4 år,

for hvilke traktaten skulde gælde. — Men næppe var

denne undertegnet, før al grund til frygt for det første

forsvandt, og den holstenske hertugs udsigter sank lige

så hurtigt, som de vare stegne. — Hans parti i Sver-
rig mistede sin indflydelse: grev Wellingk arresteredes
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i efteråret 1726, og det næste år sluttede Sverrig sig til

det hannoveranske forbund. Men langt større betydning

havde det, at kejserinde Catharine døde den 6. Maj

1727. Den nye regering forandrede fuldstændig politik

overfor hertugen; Menschikoff, der var formynder for

den unge kejser, var hans uven ; han og hans gemalinde

måtte forlade St. Petersborg og rejse hjem til Kiel, og

kejserinde Anna, der 1730 overtog regeringen, var ikke

venligere stemt imod ham. Uagtet Bassewitz, der endnu

bestandig ledede hertugens politik, var rig på udveje

som få, formåede hans snildhed dog ikke at bøde på

den afmægtige stilling, det holstenske hus indtog, når

dets mægtige allierede svigtede det. De sydlige magter

brød sig kun lidt om Slesvig, nu da Rusland havde op-

givet hertugens sag. I året 1729 udsonede Frankrig og

Spanien sig med hinanden ; Bassewitz indfandt sig vel ved

underhandlingerne, men uden at kunne opnå, at der toges

hensyn til hans herres fordringer. — Da den fare, som

traktaten af 1727 havde villet afvende, ikke længer truede,

fik traktaten kun liden betydning. England lod den 1731

udløbe uden at søge den fornyet; Rosenkrands be-

klagede sig over, at det ikke havde opfyldt sine forphg-

telser, samt at det havde afsluttet en traktat med Østrig

og indledt underhandlinger med Rusland uden at under-

rette Danmark derom, uagtet det vidste, at disse stater

havde antaget sig hertugen af Holstens sag^). Også

Frankrig resterede med betalingen af subsidier ; den blev

først ydet flere år efter. — Da Christian VI. besteg

tronen, var forholdet således, at der med undtagelse af

den Kile strid med Hamborg, som straks skal omtales,

ikke var noged sky på den politiske himmel, som kunde

true med nært uvejr. Men Danmark havde endnu kun

Englands og Frankrigs garanti for Slesvig. Vel var Hol-

1) Mnem. I, 327.
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sten for tiden afmægtigt; endnu 1737 kan en dansk di-

plomat, grev Lynar, sige, at den holstenske hertug er

forladt af alle. Men han sad inde med sine arverettig-

heder til Sverrig og Rusland, og disse bragte jo snart

det lille fyrstehus større magt og herhghed, end dets

æventyrligste diplomater havde drømt om, når de lagde

deres dristigste planer. — Men havde Danmark ingen

fjender, der truede det i året 1730, så havde det heller

ingen venner. De gamle forbindelser vare opløste, men
der var ingen nye knyttede. I en depesche til grev Ber-

kentin i Wien siger Rosenkrands 1731: »Vi kunne ikke

blive stående uden venner og allierede« '). Det blev

hans opgave at søge at skaffe sådanne. Det var den

gang just alliancernes tid. Statsmændene arbejdede for

dem med den største iver, for lige så hurtigt at bryde

dem igen, når der viste sig fordelagtigere kombinationer,

og det er ret træffende sagt, at man spekulerede i alli-

ancer, ligesom de hollandske rigmænd nogle år tidligere

havde spekuleret i tulipanløg. Objekternes virkelige

værdi var i begge tilfælde kun ringe. Men for Danmark
havde de dog en real betydning; det kunde nemlig ikke

undvære subsidier fra de fremmede magter.

Inden vi gå over til at omtale, hvorledes Rosen-

krands løste sin opgave, skulle vi kortehg omtale for-

holdene i Sverrig. Når Danmark led under følgerne

af den store nordiske krig, var dette endnu mere til-

fældet i Sverrig. Regeringsforandringen havde gjort rigs-

dagen til herre over landets anliggender, og dette sås

gerne af dets nærmeste naboer, Danmark og Rusland,

der med rette mente, at et land kun var hdet skikket

til at føre en krig kraftigt, når alt, hvad der vedkom
den, skulde besluttes af en forsamling med et så be-

') Mnemos. III, 373: Nous nc pouvons pas demeurer sans amis et

alliés.
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sværligt maskineri som den svenske rigsdags med sine

fire stænder. Det var ikke. fordi der ikke var krigersk

stemning nok i landet. Den talrige, til dels fattige adel

så hen til krig som en udvej til at forbedre sine kår,

liele folket bevarede endnu erindringen om sin fordums

storhed og nærede en dyb forbitrelse mod de naboer,

der havde beriget sig på Sverrigs bekostning, først og

fremmest mod Rusland, men også imod Preussen, der

havde bemægtiget sig en del af Pommern, og mod Eng-

land, der under krigen havde tilhandlet sig Bremen og

Verden af Danmark. Mod dette derimod var naget ikke

så stærkt; det havde jo ikke erobret noget stykke land fra

Sverrig. Grev A. Horn, der var første minister, nærede

vist nok lige så stor forbitrelse mod Rusland, som nogen

anden svensk mand. Men han indså umuligheden af at få

oprejsning for tiden: derfor fastholdt han en fredspolitik,

indtil han 1739 måtte vige sin plads. — Under disse

omstændigheder var der ingen grund til at ængstes for

Sverrig, og så længe dets forhold til Rusland var så

spændt, syntes det ikke at kunne blive farligt for Dan-

mark. Endnu 1740 skriver kongen til Schulin: »Sver-

rig og Rusland blive vel aldrig så enige, at vi derfra

have noget at befrygte. <; Dette skete dog på en uventet

måde tre år senere, og havde da nær ført til et brud.

— Sverrig var ikke blot svagt i begyndelsen af Christian

VI. 's regering, fordi det var udmattet af krigen, men også

fordi dets tronfølge var usikker. Fredrik af Hes-
sen og Ulrikke Eleonora havde ingen børn. Den

nærmeste slægtning af det gamle kongehus var Carl

Peter Ulrik af Holsten, hvis bedstemoder var Carl

Xn.'s søster, og som havde en stor fordel for alle med-

bejlere ved dette slægtskab med Wasaslægten, som fol-

kets hjærte hængte ved. Men han var ikke den eneste

bejler til tronen; kongen ønskede sin brodersøn, Fredrik

af Hessen, og som vi skulle se, var der også andre
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muligheder: men den uvisse tronfølge bidrog til at gøre

landets stilling vanskelig.

Den eneste politiske forvikling af nogen betydning, der

ikke stod i eller dog ikke blev sat i forbindelse med det

slesvigske spørgsmål, var den strid med Hamborg,
der var opstået i slutningen af kong Fredrik IV. 's rege-

ring. Kurant mønt en, som sloges både af Danmark,

Holsten, bispedømmet Lybek og stæderne Hamborg og

Lybek, skulde egentlig udmøntes således, at der af én

mark fint sølv blev 34 mark lybsk. Nu havde kong

Fredrik under sin forlegenhed i krigens tid efter året

1711 grebet til det ikke usædvanlige middel at slå min-

dre værdifuld mønt, og dette exempel var bleven fulgt i

Kiel og Eutin, så der cirkulerede en mængde kurant-

mønt, dels til 36, dels til 40 mk. på en mk. fmt sølv.

Det var ganske i sin orden, at rådet i Hamborg søgte

at værge sig mod det tab, derved kunde opstå for han-

delen, i det det nedsatte de danske penge. Men disse

synes nu at være grebne af spekulationen, kursen steg

og faldt på en måde, som var højst generende for han-

delen. For at råde bod herpå, besluttede rådet at op-

rette en kurantbank, der skulde udstede nye penge

til en møntfod af 34 mk. lybsk, og når der var tilstræk-

keligt forråd af disse penge, skulde de være normalmønt.

Det var hensigten, at der skulde møntes en million mark,

men planen blev holdt hemmelig, og Hamborgerne be-

nyttede sig af kursen på de danske penge til at opkøbe

dem med betydelig fordel og ommønte dem til Ham-
borger kurant'). — Kong Fredrik IV. fik imidlertid nys

') Nathanson, Danmarks nationalhiisholdning, 2. udg. 1844 s. 9. fin-

der Højers beretning om denne ommøntning uforståelig. Højer

var dog særlig vel underrettet om denne sag, der vist nok ma
forklares som ovenfor; hvis ikke kurssvingningerne havde gjort

det fordelagtigt at opkøbe de danske penge, bliver det uforståe-
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om denne plan. før end den endnu var helt udført, og

han standsede i året 1726 omsmeltningen af de danske

{•enge ved at nedsætte sine markstykkers og tolvskillingers

værdi således, at de herefter kun skulde gælde for 15

og 10 skilling, hvorved det blev for dyrt at opkøbe dem.

Hamborgerne åbnede nu den nye bank. og rådet ud-

stedte den 15. August 1726 en ny møntordning, der

dels ligefrem forbød brugen af danske penge i handel og

og vandel i Hamborg, dels bestemte deres værdi i for-

hold til den hamborgske mønt 2, 4, ja 6 procent under

den virkelige værdi. Herved blev det atter muHgt at

opkøbe danske penge, og den hamborgske bank havde

stor fordel af at indsmelte danske markstykker og 6-

skillinger, hvoraf den slog sine 8- og 4-skillingsstykker ^).

Dette optog kongen meget ilde. ligesom han også be-

tragtede det som en krænkelse af sin overhøjhedsret, at

byen uden hans tilladelse slog mønt. Han forbød da

sine undersåtter al handel med Hamborg, og bevægede

kong Georg af England til at forbyde brugen af ham-

borgske penge i Hannover. Hamborg svarede ved at

lukke sine porte for Altonas indbyggere, disse opbrød

da de vandrør, der gik gennem deres distrikt, og hvor-

ved en del af Hamborg forsynedes med vand. Det n^i:-'

tede kun Hamborg hdt, at det fik medhold hos kejseren.

Til disse stridigheder kom endnu spørgsmålet om, hvor-

vidt det sehauenburgske distrikt, som lå tæt udenfor

Hamborg, skulde stå under byens jurisdiktion eller ej.

I året 1729 henlagdes der endog et rytterregiment i det

ligt. både hvorfor Hamborgerne boldt deres plan så hemmelig, at

udmøntningen skete om natten, og hvorfor kongen nedsatte sine

penges værdi.

1) Vertrautes Schreibeu eines in Amsterdam wohnenden Hambur-

gers, betreffend die dånischen Beschwerden wider gedachte Stadt

1734 s. 22.
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Pinnebergske for at overholde afspærringen af Ham-

borg ^).

Således stod sagerne i året ]73<>. og da Christian

VI. i så mange henseender slog ind på et andet spor

end det, hans fader havde fulgt, håbede man også i

Hamborg, at dette skulde blive tilfældet for denne bys

vedkommende. Den havde efter freden i Uetrecht ondt

nok ved at værge sin handel mod Amsterdams over-

legenhed, og den led betydeligt ved at være udelukket

fra markedet i Danmark. I virkeligheden gjorde kongen

også et skridt, der kunde betragtes som en imødekom-

men. I året 1726, kort før forbindelsen med Hamborg
afbrødes, havde Fredrik IV. tilstået København oplags-

frihed for de såkaldte 4 species, vin. brændevin,

salt og tobak, og henvist sine undersåtter til at forsyne

sig dermed herfra. Dette skridt, der sigtede til at til-

vende København en vigtig del af Hamborgs handel, var

altid i denne by blevet betragtet som en indledning til

handelsforbuddet, begge dele ansås for udsprungne af

>samme egennyttige og monopolske hensigt« ^) — Denne

ret berøvedes nu København, dog ikke af hensyn til

Hamborg, men fordi rigernes andre stæder ansås for

brøstholdne ved den. Men i den samme forordning af

30. December 1730 siges det udtrykkeligt, at »med han-

delen med vor stad Hamborg bliver det indtil videre ved

de af vor højsalig fader givne forordninger«. — Kort

efter gjorde rådet i Hamborg det tilbud, at det vilde be-

tale 100000 rd., når kongen så vilde opgive sine for-

dringer med hensyn til banken og det schauenburg.ske

distrikt, desuden »efter alle kristelige potentaters eksem-

1) Højer, Friedrich IV, II 148 f.

-) Einige Nachricbten ziir Erlautening des zwichen Dånem. und

Hamb. obschwcbenden Misshclligkeiten. flamb. 1834, 3die af-

deling s. 331.
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pel« forhindre, at der handledes ilde med strandede

skibe på hans kyster, og at svigefulde fallenter søgte til-

flugt i Holsten. — Den danske regering forlangte sum-

men fordoblet, samt at de reducerte danske penge skulde

have samme værdi i forhold til specier som de ham-

borgske penge, hvorimod den endnu ikke gjorde nogen

fordring om, at banken skulde ophæves. Men rådet for-

søgte at prutte; det tilbød 400,000 mk. dansk kurant

(21 Marts 1732). Herpå synes der ikke at være givet

noget svar fra dansk side: ti i begyndelsen af 1734 for-

nyede rådet sit tilbud : men nu var kongen bleven højlig

forbitret på staden; dels havde denne på kejserens an-

modning lovet at sende nogle hundrede mand til det

meklenborgske, hvorved kongen mente, at den tilsigtede

at optræde som en rigsumiddelbar stand, medens han

bestandig omtaler den som sin arveunderdanige stad;

dels havde den sendt syndikus Lippstorf til Preussen^

Hannover og Brunsvig, efter rådets sigende for at be-

gære disse staters mægling, efter kongens for at udbrede

ugrundede, falske, opdigtede insinuationer mod ham, som

om han vilde bruge de til Rhinen sendte hjælpe-

tropper mod Hamborg, hvad der aldrig havde været

hans hensigt.

Det omtalte hjælpekorps bestod kun af 6000 mand,

og der kunde ikke være tale om at indtage Hamborg

med så lille en stwke, medens den vel kunde benyttes

til at besætte en del af stadens territorium. Den preus-

siske konge Frederik Vilhelm I har frygtet for, at

dette kunde ske; ti han skrev til Christian VI og for-

manede ham indtrængende til ikke at forstyrre freden i

den nedersaksiske kreds, da dette vilde nøde Preussen

til som kredsens director agens at blande sig i striden.

Den danske konge fralagde sig nogensinde at have havt

den hensigt at benytte de omtalte tropper mod Hamborg,

medens han hævdede sin ret overfor byen og bad kon-
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gen af Preussen ikke i fremtiden at låne øre til sådanne

falske og ugrundede insinuationer^). Preussens inter-

vention synes kun at have forbitret Christian VI endnu

mere. Han forlangte nu møntediktets fuldkomne op-

hævelse og truede med alvorlige forholdsregler, hvis

Hamborg ikke vilde gå ind herpå. Dertil kom så, at

medens kongen 1734 opholdt sig i Altona fandt der ved

et opløb på det såkaldte Hamburger Berg et sammenstød

sted mellem dansk og hamborgsk militær. Kongen kla-

gede over, at byen nu, da han var i dens nærhed, ikke

havde ladet mærke ringeste tegn på sand submission og

angerfuld erkendelse af sin hidtilværende genstridighed,

medens rådet påstod, at det havde sendt to gesandt-

skaber til kongen, uden at disse havde kunnet få avdiens.

— Nu tilbød rådet, at de danske reducerte penge, så

længe de blev på den nuværende fod, måtte gælde lige

med de hamborgske penge; men dette tilbud kom for

sent; i en særdeles kort og fyndig skrivelse af 25 Juni

1734 forlangte den danske resident v. Stutterheim, at

staden skulde give efter inden 4 uger, idet den under-

kastede sig alle de danske fordringer. Rådet lod da

udarbejde et vidtløftigt statsskrift ^) , der var bestemt til

at overtyde de fremmede fyrster, hvis hjælp staden søgte,

om dens ret. — Den danske regering derimod søgte at

gøre indtryk på den hamborgske borgerstand ved der at

udbrede et skrift, der ikke indlod sig på at anfægte

Hamborgs ret, men kun påviste, hvor stort tab og hvor

ringe fordel byen havde af at fortsætte en strid, der dog

især drejede sig om bankinteressenternes fordel^). Men

1) D. kgl. bibl. Thottste saml. fol. m. 914.

*) Einige Nachrichten zur Erlauterung der zwischen Danemark und

Hamburg obschwebenden Mishelligkeiten. Hamb. 1734. Dets 3die

afdeling er den vigtigste kilde til ovenstående fremstilling.

^) Vertraute Schreiben eines zu Amsterdam wobnenden Hamburgers

betreflend die dånischen Beschworden wider gedacbte Stadt.
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koiijjen greb tillige til virksommere midler; han lod Elben

blokere og opbragte de hamborgske skibe; i sundet lod

han disse gennemsøge, og da det viste sig, at nogle af

dem havde begået toldsvig, blev de ligeledes tagne og

kondemnerede; dog blev 4 af de således tagne skibe

1 734 atter frigivne, dels fordi de indeholdt russiske varer,

dels fordi Danmark siden 1716 var ængsteligt for alt, hvad

der paa fremmede kunde gøre det indtryk, at sejladsen

i sundet ikke var fri^). Derhos var det bekendt, at

kongen tænkte på yderligere at tugte Hamborg ved at

besætte Vierlandene. — Striden trak sig dog endnu hen

igennem året 1735, især fordi rådet håbede, at Preussen

skulde blande sig i den. da den preussiske konge havde

taget den tilsigtede expedition til Vierlandene ilde op.

Men Hannover mæglede fred mellem Danmark og Preus-

sen; dertil kom endnu, at banken i Hamborg, der nu

var bleven det egentlige stridens æble, ikke havde fået

så stor betydning for byen, som grundlæggerne havde

håbet ; den lave kurs. der var sat på de danske og hol-

stenske penge, kom til at betyde det samme, som at de

hamborgske stod for højt, og disse vilde derfor ikke ret

cirkulere. — Som en følge deraf måtte Hamborg opgive

den ulige kamp og finde sig i vilkår, der blev langt

strængere end dem, det kunde have opnået et par år

tidligere. I april 1736 sluttedes der et forlig i Kø-

benhavn. Hamborg måtte ophæve banken, erklære

sig villig til at modtage al dansk skillemønt, der var

1734 (uden trykkested). Skriftet er affattet med stor dygtighed,

og gør på en træffende måde et købmandsstandpunkt gældende

over for den storpolitik , rådet drev. — Forfatterens nøje kend-

skab til det danske møntvæsen og flere ligheder med udtalelser

i- Højer: Friederich IV får læseren til at gætte på, at dette

skrift ligeledes er affattet af A. Høier.

1) Vertrautes Schreiben s. 32.
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slået efter møntfoden 34 mk., yamt endelig betale en

skadeserstatning af 500,000 mk, ^).

Striden med Hamborg kan formelt næppe henregnes

til de udenlandske affærer, da kongen bestandig betragtede

denne skadelige by- . som han var meget forbitret på,

som sin arvemiderdanige stad; endnu i året 1740 tænkte

han på at tvinge både den og Lybæk til at hylde sig,

- Vende vi os nu til de egentlige udenrigske sager, da

var det første skridt, den danske regering gjorde efter

tronskiftet, at søge at tilvejebringe et virkehg godt

forhold til Sverrig. Efterhånden som håbet om at til-

bagevinde provinserne østen for sundet måtte opgives,

vågnede hos de danske statsmænd erkendelsen af, at

enighed mellem de to naboer var betingelsen for en

rolig tilstand i Norden. For at give Svenskerne et vid-

nesbyrd om sin gode viUie lod Christian VI den støtte,

der var rejst ved Frederikssten til minde om Carl XIFs

død, nedrive, og samtidig, i året 1731 indledte han gen-

nem gesandten i Stokholm, grev Schmettau, under-

handlinger om et forbund. Men grev Horn, som den-

gang ledede Sverrigs udenrigspolitik, havde endnu ikke

overvundet sin mistro til Danmark og kunde ikke bevæge
sig til at bryde med Sverrigs traditionelle politik, at

understøtte Gottorperne. Han vilde ikke garantere Dan-

mark besiddelsen af Slesvig, og det nyttede ikke, at den

danske regering erklærede sig villig til at opgive den

formelle garanti, når Sverrig vilde love at hjælpe Dan-

mark, hvis nogen anden magt angreb det under påskud

af at skaffe hertugen af Holsten hans land igen. Heller

ikke herpå turde Horn indlade sig: han vilde derved,

mente han, få hele det gottorpske parti på halsen. Horn
gik endog så vidt, at han i Petersborg gjorde meddelelse

') Gebhardi s. 674. Mneui, III. 16 og brevene til Schulin jiå

mange steder.

L.Koch: Kong Christian VI, 17
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om de danske forslag, og deriblandt også ytringer om,

at Sverrig måtte tage sig i agt for Rusland »).

Dette sidste skridt har formodentlig været foranle-

diget ved, at den danske regering, da dens bestræbelser

i Sverrig strandede, begyndte at slutte sig til de magter,

den hidtil havde anset for sine værste fjender, Rusland
og Østrig, som netop da forenede sig på grundlag af

deres fælles interesser i Polen. Kejserinde Anna, der

var tjendtlig stemt mod hertugen af Holsten, havde straks

vist sit venlige sindelag mod Danmark ved afsluttelsen

af en lille traktat om, hvorledes danske og russiske or-

logsskibe skulde salutere hverandre. Desuden havde

Rusland den sædvanlige interesse i at stå i et godt for-

hold til Danmark, fordi det i Sverrig havde en højst

upåhdelig nabo. — Hvad Østrig angår, da har Rosen-

krands i begyndelsen kun havt liden tro til, at der hos

dette hof kunde opnås noget, som Danmark kunde have

fordel af. Han skrev i året 1730 til Berkentin, der var

minister i Wien, at hoffet der i alt kun sigter til sin

egen interesse og tænker kun på at udvide sin egen

magt. Det synes imidlertid, som om det var den kejser-

lige regering, der først har søgt Danmarks Venskab; ti

dennes politik havde Uge så vel som den danske et

midtpunkt, hvorom den drejede sig; kejser Carl VI

vilde frem for alt have de evropæiske magters aner-

kendelse af den arvelov, der skulde sikre hans datter,

Marie Theresia, arvefølgen i Østrig. I en depesche af

30 Juni 1731 lader Rosenkrands prins Eugen vide, at

Østrig aldeles ikke kan vente nogen villighed fra Dan-

marks side i henseende til arvefølgens anerkendelse, så

1) Malmstrom, Sverigas politiskahistoria 1716— 1772, II, 38. Mnem.

11, 169, hvor Christian "VI giver en oversigt over underhand-

lingerne. Sweidelius, A. Horn, Svenska acad.'s handlgr. LV. 360.

E. Holm, A. Horn i det Letterstedtske tidsskr. 1882, 221.
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længe det støtter den holstenske hertugs slette sag ^). —
Da de to magter således hver havde et ønske, som den

anden kunde opfylde uden at bringe noget offer, måtte

de let kunne blive enige. Dette skete også; efter at der

var plejet underhandlinger i København mellem de danske

ministre, den russiske gesandt v. Brackel og den østrigske

grev Seckendorf, sluttedes der d. 26. Maj 1732 en ven-

skabs- og alliancetraktat mellem de tre magter,

der gensidigt garanterede hverandre deres stater i deres

daværende omfang. Det bestemtes i almindelighed, at

de gensidigt skulde understøtte hverandre i krigstilfælde,

uden at kontingentets størrelse fastsattes, og endelig

søgte Rusland og Østrig at løse sig fra deres forpligtelser

overfor hertug Carl Frederik af Holsten ved at gå ind

på, at Danmark skulde betale ham en million rd. , når

han inden to år gav afkald på alle sine rettigheder til

Slesvig. — I denne traktat tituleres Anna som kejserinde,

medens Frederik IV havde vægret sig ved at tilstå Peter

den Store kejsertitlen.

Danmark havde således helt stillet sig på de østlige

magters side; men det synes, som om denne forbindelse

var fremkommet, uden at den danske regering fra be-

gyndelsen af havde tænkt på at stræbe efter den. Da
det gode forhold, der nu næsten en halv snes år havde

bestået mellem England og Frankrig, opløstes i

årene 1730 og 31, indledede Frankrig underhandlinger

med Danmark, dog uden at der opnåedes noget resultat.

I Maj måned 1731 underretter Rosenkrands Berkentin

Wien om, at Frankrig gør sig megen umage for at slutte

en traktat med Danmark, ligesom også den engelske
regering følte sig ubehagelig berørt i anledning af, at

Danmark nærmede sig til Frankrig. Rosenkrands pålægger

i den anledning den danske gesandt i London, grev

1) Mneni. I, 369—372.

17*
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Ranzau, at give udenrigsministeren, lord Chesterfield et

meget skarpt svar, hvori han stærkt bebrejder England

den måde, hvorpå det har negligeret Danmark, da det

endnu havde en traktat med det. Forhandlingerne med
Frankrig førte dog ikke til noget resultat, rimeligvis fordi

Frankrig ikke kunde byde Danmark nogen fordel, der

syntes at kunne veje op mod den garanti for Slesvig,

som Rusland og Østrig tilbød.

Den stilling, som Danmark således havde indtaget,

fik betydning, da den polske arvefølgekrig udbrød

1733. Frankrig, understøttet af Spanien, vilde sætte

Stanislaus Leczinsky, der var valgt af rigsdagen,

på den polske trone, medens kurfyrsten af Saksen
var Ruslands og Østrigs kandidat. Kardinal Fleury

håbede at bevæge Sverrig til at angribe Rusland, og det

var ham derfor af største vigtighed, at Danmark i det

mindste vilde holde sig neutralt. Han sendte derfor grev

PI el o som extraordinær gesandt til København. Denne

diplomat havde været ansat i København fra 1728 og

var vel set her, fordi han var en dygtig mand med
en levende interesse for Danmarks historie, især på de

punkter, hvor den berørte Frankrigs. Han stod derfor

i forbindelse med flere danske videnskabsmænd. — Grev

Plelo forestillede nu kongen, at når han vilde slutte sig

til Frankrig eller i det mindste undlade at opfylde de

forpligtelser, som traktaten i København pålagde ham
overfor Østrig, vilde Frankrig forskaffe ham Sverrigs

garanti for Slesvig, betale én del restancer af subsidier

i henhold til traktaten af 1727 og endelig skaffe Dan-

mark et fordelagtigt forbund med Sverrig. Kongen til-

skrev konseillet om sin samtale med gesandten; han

havde selv svaret ham, at det ikke kunde være Danmark

synderlig magtpåliggende at opnå Sverrigs garanti, da

det var sikret ved de fire store magters. Det var jo be-

kendt, hvilke forpligtelser Danmark havde påtaget sig
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over for de østlige magter, og »da dette var den første

traktat vi havde sluttet, vilde vi ikke for alt i verden

bryde den, så længe ikke vore allierede selv ved deres

opførsel give os anledning dertil«. Grev Plelo bemærkede
hertil, at casus foederis ikke var indtrådt, da Rusland

selv havde begyndt krigen og kejseren havde deklareret

sig således, at han ikke var stort bedre at anse. Dette

indrømmede kongen til dels, men forbeholdt sig sit

endelige svar, til han havde forhandlet med sine ministre.

— På samme tid forlangte grev Sechendorf, kejserens

gesandt, på sin herres vegne den lovede hjælp. Grev

Plelo søgte da at få kongen til at trække det ud med
troppernes afsendelse og afgav derfor mange løfter og

forsikringer, om hvilke kongen med rette skriver, at

»der ikke er at reflektere på alt dette«. Endelig tilskrev

kongen under 27 Marts 1734 Rosenkrands, at han efter

lang og moden overvejelse så vel for sin reputations

som sit lands sikkerheds skyld havde bestemt sig til

ikke at modtage de franske tilbud. Det skulde

derfor tilkendegives den franske konge, at han følte sig

ham forbunden for hans venskab og de gjorte forslag,

men at han også følte sig forvisset om, at kongen af

Frankrig ikke vilde tage ham det ilde op, at han holdt

sig til de forpligtelser, han en gang havde indgået. Grev

Plelo skal der en particulier gøres en convenable kom-
pliment, og det skal tilkendegives ham, at der intet er

til hinder for, at en fransk flåde passerer Øresund. —
Grev Plelo forlod derefter København og rejste til Danzig,

hvor han et par måneder efter faldt. Kongen sendte

6000 mand hjælpetropper under general Mørner til den

kejserlige hær ved Rhinen^). — Den politik, Danmark
her fulgte, var både ærlig og forstandig; det opfyldte

nøjagtigt sine forpligtelser uden at støde Frankrig, end

') Muem. III, s. 8 ff.
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sige blive indviklet i krigen, og nnderhandlingerne med
Frankrig gav desuden anledning til købet af øen St.

Croix.

Den danske regering måtte, når den havde bestemt

sig til at holde sig neutral, medens der førtes krig i

Østersøen, føle trang til at slutte sig til de andre neu-

trale magter, og da især England og Sverrig. Det først-

nævnte land synes egentlig kun at have brudt sig om
den danske alliance, når der viste sig fare for, at Dan-

mark vilde slutte sig til Frankrig. Det sluttede nu under

19de Septbr. 1734 en traktat med Danmark, i følge

hvilken dette land forpligtede sig til i krigstilfælde at

stille en styrke af 1000 ryttere og 5000 fodfolk til Eng-

lands rådighed, hvorimod det årlig i de tre år, for hvilke

traktaten gjaldt, skulde oppebære 250000 rd. i subsidier.

Det har vel været dette sidste, der havde den største

betydning for den danske regering. — Men langt mere

magtpåliggende måtte det være denne, at Sverrig holdt

sig neutralt. Christian VI. havde med stor udholdenhed

søgt at tilvejebringe et godt forhold til Sverrig. Da Dan-

mark 1732 underhandlede med Østrig og Rusland, havde

dette sidste søgt at mistænkeliggøre den svenske regering

i kong Christians øjne ved at underrette ham om, at

grev Horn havde meddelt den russiske regering, hvilke

skridt grev Schmettau havde gjort for at indlede et for-

bund mellem Danmark og Sverrig. Men dette synes intet

indtryk at have gjort på kongen og Rosenkrands; de

havde tvært imod, da forbundet med de østlige magter

var sluttet, bestræbt sig for at få Sverrig til at tiltræde

dette. Uagtet denne plan var mislykket, var det dog

kendeligt, at grev Horns stemning nu var bleven en anden

end i året 1731. Da Sverrig efter nogen vaklen havde

bestemt sig til ikke at deltage i krigen, sendtes C. de

Sehestedt som ambassadør til Stokholm, og under 24.

September 1734 afsluttedes en defensiv alliance-
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traktat, ifølge hvilken hver af staterne, når den anden

blev angrebet, skulde stille et hjælpekorps på 2000 ryttere

og 5000 fodfolk, en styrke, som dog under visse om-
stændigheder kunde forøges. Danmark opnåede tillige

Sverrigs garanti for Slesvig, uagtet det holstenske parti

i rigsdagens hemmelige udskud satte sig stærkt imod

det. Men grev Horns anskuelse sejrede; han antog, at

Danmark nu havde fået øjet op for den fare, der truede

Norden fra Ruslands side, og at det vilde blive en værdi-

fuld forbundsfælde i den krig, som alle parter i grunden

ventede på.
')

I årene 1735—37 var alt roligt; i kongens talrige

breve til Schulin findes der kun enkelte hentydninger til

udenrigske forhold. Men i året 1738 opstod der en strid,

som nær havde bragt Danmark i krig med Hannover
og altså også med England. På grænsen mellem Hol-

sten og Lauenburg ligger der et gods. Steinhorst, der

tilhørte en hr. v. Wederkop, som i året 1719 havde

solgt arveretten til godset til kong Fredrik IV., således,

at det skulde tilfalde den danske krone, når den mand-
lige hnie af den Wederkopske slægt uddøde. Men da

han desuagtet begyndte at bortsælge stykker at godset,

nedsatte kongen 1738 en kommission i Hamburg for at

forhindre dette og for at tilfredsstille kreditorerne, der

trængte på salg. Wederkop, der må have været en

højst upålidelig mand, solgte da godset på ny til kong
Georg, og det hertugelig holstenske hus, der gerne greb

en lejlighed til at fortrædige Danmark, overlod kong
Georg en gammel forkøbsret, det havde til Steinhorst.

Der førtes underhandlinger mellem den hannoveranske

minister Miinchhausen og den danske envoyé i Hamborg,

1) Malmstrøm II, s. 88. Sveidelius, A. Horn, Svenska acad.'s hand-

lingar LV., s. 363. E. Holm, A. Horn, L>et Letterstedsko tids-

skrift 1882, s. 222 f.
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John: men derved tilvejebragtes der ingen enighed, og i

November måned lod John godset besætte af danske

tropper. Det synes, at kongen ikke har været ret for-

nøjet hermed, men da det var sket, gik han dog ind på
at tage følgerne. ^) Disse udeblev heller ikke ; ti i December
rykkede hannoveranske tropper ind på Stein-

horst og fordrev den danske besætning, ved hvilken

lejlighed der flød blod. Fra haiinoveransk side blev det

påstået, at Steinhorst hørte til Lauenburg, og at det i sin

tid var bleven pantsat og ikke solgt, så at Wederkop
allsa ikke ejede det med herlighedsret, hvorfor hans af-

ståelse var ugyldig.^) Kongen derimod lod A. Højer
forfatte et skrift, hvori han vilde bevise, at de hannoveran-

ske påstande herom savnede grund. Men han lod det

ikke blive herved, men samlede tropper i Holsten og

påkaldte sine forbundnes, især Sverrigs hjælp i hen-

hold til traktaten af 1734. — I Sverrig var netop den

rigsdag forsamlet, som styrtede grev Horn og freds-

partiet og bragte grev Gyllenborg, formanden tor det

krigerske parti, til roret. Det var nu kun et tidsspørgs-

mål, når krigen med Rusland skulde udbryde, der var

allerede afsluttet en subsidietraktat med Frankrig, og

Gyllenborg håbede på at kunne slutte et forbund mod
Rusland med Tyrkiet og Danmark. Intet var ham der-

for mere velkomment end en lejlighed til at vise Dan-

mark, hvor ivrigt Sverrig var for at efterkomme sine

>) Mnemos. III, brev til Schuliu 28de Novbr.

^) Gegeninformation betreffend die ... liber das stormarnsche Ampt
und Haus Steinhorst . . . entstandene Streitigkeit, 1739. Her er

også et skrift aftrykt, der fremstiller sagen fra hannoveransk

side. Det er meget vanskeligt af de talrige aftrykte dokumenter

lige fra 1.568 at afgøre, hvem der egentlig har ret i sin påstand.

— Mærkeligt er det, at Højer ikke har aftrykt Wederkops cession

til Fredris IV. af 1719. Den måtte dog fra dansk side anses for

et hoveddokument.
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Ibrpligtelser, og straks ved den -første henvendelse lovede

rigsdagens hemmelige udskud at sende de stipulerede

hjælpetropper, ligesom også en af det herskende partis

betydeligste mænd, grev Tessin, udsås til gesandt i

København.') Alt så således krigersk ud; men dette

varede kun kort. Grev Bernstorff, der var bleven

kaldet fra Regensburg for at lede forhandlingerne med
Hannover, tilvejebragte en overenskomst af 5. Marts
I 739. hvori kongen af England erklærede de hannoveran-

r^ke troppers angreb på Steinhorst for en misforståelse,

ligesom han tillod kongen at sende en officer til Ratze-

burg for at overbevise sig om, at det var et usandt

rygte, at denne by befæstedes; kongen af Danmark for-

pligtede sig til at trække sine tropper bort fra den

lauenburgske grænse, og selve stridsspørgsmålet hen-

skødes under en kommissions eller voldgifts kjendelse.

Hannover beholdt Steinhorst mod at betale en sum penge,

og tillige fornyedes den for et år siden udløbne
alliancetraktat med England på de gamle vilkår

d. Ude Marts 1739.2)

I Sverrig følte man sig ubehagelig berørt ved

denne sagernes vending. Endnu før end grev Horn

havde taget sin afsked, var det lykkedes Frankrig at

slutte en traktat med Sverrig d. 10de November 1738,

hvorved dette riges politik knyttedes fast til Frankrigs,

i det begge magter forpligtede sig til i 10 år ikke uden

fælles overenskomst at indgå traktater med andre stater.

Frankrig havde tillige foreslået, at man skulde enes om,

hvilke magter der skulde indbydes til at tiltræde det nye

forbund. Herved tænkte det på Danmark, der ligesom

') Grev Lynars Staats sch riften 1, s. 158 ff.

^) Gebhardi, s. 680. — Mnemos., brevene til Schulin for 1738 og

1739. — Grev Lynars Staatsschriften I, 154, 157 f. — P. Vedel,

Grev Lynar, Hist. tidsskr. 4de række IV, a. 554. Tessin och

Tessiniana. s. 84.
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Sverrig skulde løsrives fra sin forbindelse med England

for at gøres afhængig af den franske politik. Den fran-

ske gesandt indledte underhandlinger i København, og

udsigterne syntes ikke at kunne være lysere; ti den

engelske traktat var udløbet 1737 uden at blive fornyet,

og da striden om Steinhorst tilmed udbrød, så det snarere

ud til krig med England end til et nyt forbund. Men
da der i slutningen af året 1738 viste sig udvej til at

få denne strid udjævnet på en hæderlig måde, måtte

Danmark nødvendig på ny slutte sig til England ; Frank-

rig kunde ikke byde det nogen fordel, der kunde veje

op imod den at undgå en så farhg krig. — Men Frank-

rig og Sverrig opgave derfor ikke forsøget på at drage

Danmark til sig. og der skulde snart komme bedre tider

for deres planer.

Da »Hattene < havde sejret i Sverrig, blev det

en af den nye regerings opgaver at få valgt en tron-

følger til at afløse det barnløse kongepar. Vi skulle

siden nærmere omtale de forskellige kandidater, der op-

stilledes; men i året 1739 opkom tanken om at vælge
den danske kronprins. Hvorfra denne egentlig er

udgået, lader sig næppe oplyse; men den opstod i Sver-

rig uden nogen foranledning fra dansk side. I en de-

pesche af 1ste Maj 1739 beretter den danske gesandt i

Stockholm, grev Ly nar, at adskillige Svenskere ere af

den mening, at en forening mellem de nordiske riger

vilde være det bedste middel til at gøre Sverrig stort og

lykkeligt og generobre de til Rusland tabte provinser, og

at derfor den danske kronprins bør vælges til Sverrigs

tronfølger; de antage, at Frankrig vil gå ind på dette

valg. og at det vil være behageligt for den svensk-e

dronning, fordi det holstenske hus, som er hende for-

hadt, derved udelukkes. ^) Grev Lynar forholdt sig dog

^) Olof Nilsson, Danmarks upptrådende i den Svenska tronfoljare-

t'rågan 1738—1743 1, s. 3. Grev Lynars depescher i denne sag

ere trykte i geheimearkivets årsberetninger V, 212 f.
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temmelig køligt til dette projekt; han var bange, at det

kun var en manøvre for at bevæge Danmark til neutra-

litet under den forestående krig med Rusland. — Men i

København mente man, at det vel var værd at forsøge,

hvad der kunde komme ud af denne plan, og Lynar fik

ordre til at bestræbe sig for at vedligeholde den vakte

stemning, men tillige at søge at overbevise Svenskerne

om, at det var heldigere at vælge kong Christian selv

end hans søn; denne kongens egen kandidatur måtte

dog snart opgives, om den end af og til atter fremdroges

fra dansk side. — Grev Lynar kunde endvidere med-
dele, at grev Tessin i sommerens løb vilde komme til

København, vel ikke som gesandt, men på gennemrejse

til Paris, hvor han havde en særskilt mission, der turde

stå i forbindelse med tronfølgervalget, og han rådede til

at vise Tessin al udmærkelse; ti vel var han »fin og

reservert '<, men når man smigrede hans forfængelighed,

vilde det dog være muligt at lokke noget ud af ham. ^)

Da Tessin først i Juli måned kom til København, blev

han særdeles vel modtaget og fik bolig på Hirschholm.

Hans udtalelser om den danske kronprinses udsigter have

kun været mundtlige, men dog af den art, at Berkentin

siden i Stokholm kunde minde ham derom. De ere

faldne i god jord, og det lykkedes ham virkelig at be-

væge Danmark til at opgive alliancen med England;

denne skulde vel ikke brydes, men der skulde i al

hemmelighed indledes underhandlinger mellem kongerne

personligt om et dansk-fransk-svenskt forbund,
der skulde træde i kraft, når den engelske traktat 1742

var udløben, og Tessin skulde i Paris medvirke til disse

underhandlinger. Ved sin afskedsaudiens udtalte han

ønsket om, at der måtte være et nøje venskab mellem

Damnark og Sverrig. Dette kunde nu så meget lettere

') Olof Nilsson anf. st. I, s. 6.
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finde sted, som Sverrig var blevet en republik og ikke

længer var afhængigt af en krigselskende konges in-

klination, ligesom det havde vendt sig fra hertugen af

Holsten, »som nu havde det russiske blod i sig«. Når

Danmark og Sverrig al tid var vel enige, kunde de

meget godt styre Frankrig. En sådan enighed vilde også

være god for religionens konservation ; Sverrig var kongen

taknemlig, fordi han havde borttaget støtten ved Fredriks-

sten, og det havde tillid til Danmark, fordi folkene vare

af samme blod. Kongen svarede hertil, at traktaten med
England forhindrede ham i at indgå forbindelse med
Frankrig og Spanien. I øvrigt henviste han grev Tessin

til at forhandle med Schulin. ^)

Underhandlingerne med Frankrig kom virke-

lig i stand. Tessin søgte at vinde Danmark ved at give

det udsigt til, at Lifland kunde blive dets del af byttet,

medens Preussen, når det vilde slutte sig til Sverrig,

skulde have Kurland. ^) Kong Christian VPs breve til

Schulin tillade os nogenledes at følge sagens gang.

Endnu i August 1739 tilsagde kardinal Fleury betaUngen

af de sidste tilbagestående subsidier i henhold til trak-

taten af 1727. På samme tid udtaler kongen sin an-

erkendelse af de tilbud, der ere gjorte ham gennem den

franske gesandt Chavigny, og sin tilbøjelighed til at gå

ind på dem. når traktaten med England er udløbet 1742.

Allerede i November er der affattet et udkast til en

traktat med Frankrig, kongen har modtaget et brev fra

Ludvig XV, og alt er klart på nogle småforandringer

nær; kongen glæder sig over, at Frankrig har tilstået

400000 rdl. i årlige subsidier. Disse forhandlinger kunde

naturligvis ikke gå så hemmeligt af, at England ikke

fik nys om dem. især da det franske hof ikke gerne

^) Mnem. 111, brevene nr. 209.

2) Malmstrøm II s. 243.
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vilde have holdt traktaten hemmelig, og man i Sver rig

var så indiskret, at grev Lynar allerede 1739 kunde

indberette, at han havde fået underretning om, hvad

der var i gære, af Gyllenborgs svigersøn, grev C. Sparre.

>Der ser man.< siger kongen, »hvorledes de kan tie i

Sverrig«.^) I Februar 1740 er kongen betænkelig, fordi

den engelske gesandt Titley, har forlangt en audients,

hvor han vil overgive en promemoria til kongen selv;

han finder dette impertinent, men vil dog nødig nægte

audiensen, da det vilde være et bevis for, at han alle-

rede var entreret med Frankrig. Kort efter befales det

Schulin at meddele den danske gesandt i London,

Sølenthai, hvor underligt Titley opfører sig, og det

hedder i Marts 1740: >Det engelske hof bliver endnu

bestandig ved sin mistanke, hvoraf det vanskelig vil

bringes ud, især da det nu endog forlanger, at vi skulle

deklarere, at vi ikke have sluttet nogen traktat med
Frankrig for fremtiden«. Endelig taler han endnu

d. 14. April om »den interimstraktat«. som skal sluttes

med Frankrig 2). — Hos Malmstrøm berettes sagen

således, at traktaten alt var udfærdiget i Køben-
havn og med et egenhændigt brev fra Christian VI til

den franske konge overgivet til den franske gesandt

Le Maire, der atter havde betroet den til den danske

gesandt i Madrid, baron Dehn, som i Februar rejste til

Paris. Men da hemmeligheden var bleven røbet, og

man fra dansk side nærede mistanke om, at dette var

sket ved indiskretion af svenske statsmænd, kaldtes

depeschen tilbage, inden baron Dehn endnu var kommet
bort. Ifølge grev Tessins beretning var det general

Løvenørn, der havde været den ivrigste talsmand for

aUiancen med Frankrig og Sverrig, og det var hans

') Mnem. III nr. 244.

-) Smstds., brevene til Schulin.
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død, der indtraf pludselig i begyndelsen af 1740, som
gav anledning til. at Danmark nu i det sidste øjeblik

forandrede sin beslutning. ^) Dette kan dog efter kong

Christians ovennævnte udtalelser ikke forstås således,

som om underhandlingerne vare blevne afbrudte. Men
det danske hof er i det sidste øjeblik blevet bange for

at knytte sig så nær til Sverrig, at det kunde

blive indviklet i en krig med Rusland. Derimod er der

blevet afsluttet en hemmelig traktat med Frank-
rig, således at den skulde træde i kraft, når traktaten

med England var udløben. Det var første gang, Dan-

mark knyttede et forbund med Frankrig i modsæt-
ning til England. Grundene vare dels det nye for-

mål, der var bleven stillet den danske politik, da der

blev udsigt til at sætte Sverrigs krone på kronprinsens

hoved ; skulde dette opnås, måtte Danmark stå i så nært

forhold til Sverrig som muligt; men derfor blev det

nødvendigt også at knytte sig til Sverrigs nærmeste alli-

erede. Dels vare de danske statsmænd misfornøjede

med den tilbageholdne stilling, England indtog ; de mente,

at kongen ved alle politiske forviklinger på fastlandet

lammedes af hensynet til sine hanoveranske lande. Der-

til kom så, at netop i disse år førte danske krigsskibe

og købmand Severins armerede handelsskibe i de nord-

lige farvande en lille krig mod sømagternes handels- og

fiskerskibe, og endelig havde det ikke hdt at sige, at

den franske regerings tilbud om subsidier var så rigeligt.

Denne kamp mellem de franske og engelske inter-

esser var tillige den afgørende slutning på striden

mellem Rosenkrands og Schulin. Den første blev

holdt aldeles udenfor forhandlingerne med Frankrig.

Han sluttede sig derfor til det engelske parti, og kongen

skrev d. 14. Jan. 1740 til Schulin, at han troede, det

*) Malmstrøm II, s. 244. Tessin och Tessiniana s. 84.
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var Roseiikrands. der havde fået en »subson«, og nu

stod bagved Titley, og at han havde bestemt at give

ham hans afsked, og dette iværksatte han d. 27. April.

Rosenkrands havde ved forbundet med Østrig og Rus-

land foreløbig berøvet det slesvigske spørgsmål dets far-

lige karakter, og han havde ved forbundet med Eng-

land skaffet Danmark de subsidier, det ikke godt kunde

undvære. Endelig havde han overvundet de svenske

statsmænds uvillie mod Sverrigs gamle arvefjende, og

hans bestræbelser i denne retning, der fortsattes med
stor udholdenhed, ere måske det største bevis på hans

dygtighed. Han er den første danske statsmand, der

har tilvejebragt et varigt godt forhold mellem de to

nabomagter, og medens han i forholdet til andre stater

lod sig lede af omstændighederne og søgte støtte, hvor

han kunde finde den, har det øjensynligt været en

ledende tanke gennem hele hans politik, at Danmarks

vel beroede på et fredeligt forhold til Sverrig.

For at indtage Rosenkrands's plads i konseillet

hjemkaldtes C. v. Berkentin fra Wien, og det blev nu

denne, som i forening med Schulin og Holstein kom
til at lede den udenlandske politik. Denne antager fra

nu af en mere urolig karakter, hvilket dog mere må til-

skrives forholdene end forandringen i regeringens per-

sonale. Det synes, at konseillet snarest har måttet

holde igen, og at det er fra kongen selv, de krigerske

planer ere udgåede. Det var jo ret egentlig erobrings-

krigenes tid, og det var ikke underligt, om kongen

kunde tænke på også at prøve på at udvide sit terri-

torium, så meget mere som der virkelig var udsigter til,

at dette kunde være lykkedes, når de belejlige øjeblikke

vare blevne grebne. — I året 1741 udbrød den længe

ventede krig mellem Sverrig og Rusland. Med

begge disse stater havde Danmark forbundstraktater, og

begge påkaldte dets hjælp. Danmark måtte altså, hvis
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del ikke vilde holde sig neutralt, enten forny traktaten

af 1739 med England, når denne 1742 udløb, og da tage

Ruslands parti, eller holde sig til den med Frankrig af-

sluttede endnu hemmelige traktat og enten hjælpe Sver-

rig eller i det mindste indtage en velvillig neutralitet

overfor dette. Den svenske regering havde, da krigs-

lykken begyndte at gå den imod, søgt at bevæge både

Polen, Tyrkiet og Danmark til at deltage i krigen; den

tilbød atter dette sidste at medvirke til, atLifland skulde

blive afstået til det*). Men det måtte være klart nok,

både at denne erobring var usikker, og at den kun vilde

have liden værd. Den danske regering synes heller ikke

at have taget dette tilbud i betragtning; derimod over-

vejede den for alvor, på hvilken måde man bedst kunde

tilbagevinde en del af de tabte provinser øst

for sundet, i det mindste Ba hu s len og muligt mere.

Dette kunde ske ved erobring, men der var også mulig-

hed for, at Sverrig vilde betale Danmarks hjælp ved en

landafståelse. Dertil kom så, at kongen stærkt tænkte

på at udruste en expedition m o d Hamborg og Lybæk
for at tvinge disse byer til at aflægge arvehyldingen

;

men dette kunde ikke godt lade sig gøre, så længe

Frankrig og Preussen som forbundne havde magten i

Nordtyskland, når man ikke kunde sikre sig disse

magters samtykke. Over disse spørgsmål indhentede

kongen i efteråret 1741 erklæringer fra konseillets med-

lemmer^). Schulin og Berkentin ere enige i, at

Danmark ikke kan holde fast ved forbundet med Eng-

land. Dette har så at sige underkastet sig Frankrig for

at opnå Hannovers neutralitet. Berkentin mener, at

1) Malmstrøm U, 391.

"-) Danske kongers historie nr. 402. Fra Holstein findes dog ingen

erklæring, men kun en afskrift af en sådan, der var afkrævet et

år i forvejen, men aldrig indgivet. 1 Mnem. II, 150 ff. findes et

kort uddrag af disse betænkninger.
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ligevægten i Evropa er forstyrret, dels ved Englands

uvirksomhed, dels ved Østrigs farlige stilling. Hvis

kongen af Preussen slutter fred med dronningen af

Ungarn, kan han vel bidrage til, at Englands og Østrigs

magt retableres, men > denne herres konduite er og vil

efter hans storartede geni al tid være så equivoque, at

man ikke kan vide, om han er ven eller fjende, hvortil

kommer, at han, så snart freden er sluttet, turde være

betænkt på en ny conquéte«. Da nu tilmed en fransk

hær står i Westphalen, vil ved et brud med Frankrig

Oldenburg og Delmenhorst være stærkt udsatte, og der

kunde endog være tale om, at Frankrig kunde antage

sig hertugen af Holstens sag. Den franske gesandt le

Maire havde også sagt til Berkentin, at der ingen rime-

lighed var i, at Frankrig ydede Sverrig subsidier mod
Rusland og Danmark mod Sverrig. Schuhn og Berkentin

vare altså enige om, at man burde »bringe den med
Frankrig oprettede hemmelige subsidietraktat til virkelig

konsistens'. Men de vare ikke enige om, hvorledes

dette skulde ske, og når der er tale herom, ere Schulins
ytringer i en mærkelig grad konfuse. Han mener, at

man må benytte sig af omstændighederne nu, da Sver-

rig er i forlegenhed, og han tror, at Sverrig vil være
villigt til at afstå Bahuslen, ligesom Frankrig muligvis

kunde frarive Hannover en del af Bremen og Verden og

overlade Danmark dem for således at skabe en mod-
vægt mod Preussens overmagt i den nedersaksiske

kreds. Men herved måtte man tillige betænke, at man
l)å en vis måde måtte bryde sine engagementer med
Rusland og føre en uretfærdig krig. Over det finansielle

spørgsmål slipper han nemt med den bemærkning, at

han ikke vil tale om finansernes tilstand, fordi i så-

danne tilfælde pengene må skaffes, hvor man så skal

søge dem< : endelig mener han, at det belejlige øjeblik

er kommet til at fremtvinge Hamborgs hyldning, i hvilket

li. Koch: Kong ( hri,tian VI. 18
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øjemed der bør samles 18—20000 mand i Holsten. —
Berkentin mener også ubetinget, at Danmark skal

tage parti med Sverrig og ikke med Rusland, fordi det

sidste land er det mægtigste, og dets sejr vil forstyrre

ligevægten i Norden. Men hvis det forenede Danmark

og Sverrig frarev Rusland nogle af Østersøprovinserne,

kunde der på grund af beliggenheden ikke være tale om
at give Danmark nogen del af disse. Men når sejren

var vundet, var det meget tvivlsomt, om Sverrig vilde

afstå nogle af de gamle danske provinser; skulde resul-

tatet bhve, at Sverrig blev den mægtigste stat i Norden,

vilde det være til stor skade for Danmark; hvis de to

stater ikke ved Guds styrelse forenes, vil det al tid være

fra Sverrig, faren truer Danmark. Han fremhæver der-

for stærkt, at den franske traktat ikke forpligter Dan-

mark til mere end neutralitet. Derfor skulde man se

tiden an, og når Rusland forlangte et definitivt svar,

skulde man henvise til den fare, der truede Oldenburg.

Imidlertid skulde man bestræbe sig for at få nogle

tillægsbestemmelser optagne i traktaten med Frankrig,

dels for at sikre sig mod den uvillie, Danmark vilde på-

drage sig fra sømagternes side, særligt hvis denne skulde

lægge sig for dagen ved stridighederne om fiskerettig-

heden i de islandske farvande, dels for at lette expedi-

tionen mod Hamborg. Særligt rådede Berkentin til fred

på grund af finansernes tilstand. Han vilde endda ikke

lægge vægt på denne, når der overhovedet var penge at

få i landet; men dette led endnu af følgerne af den

sidste krig, Københavns brand og de sidste års lave

priser på landprodukteme. — Holstein var i altvæsent-

hgt af samme mening som Berkentin. Han tilrådede intet

at foretage, som kunde vække enten Sverrigs eller Rus-

lands misfornøjelse, men at lade dem gensidigt svække

hinanden uden i begyndelsen at tage parti, medens

Danmark skulde søge sin fordel ved at optræde som
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mægler. Disse ord betegne træffende det standpunkt,

den danske regering indtog i de følgende år; den vilde

nok tage frugten, når den af sig selv faldt i skødet på
den: men den havde ikke lyst eller mod til at ryste

træet. I virkeligheden blev der da heller intet foretaget.

I begyndelsen af året 1741 havde kongen givet general

Numsen, der efter Løvenørns død forestod krigskancel-

liet, ordre til '>at formere en plan, hvorledes et korps af

24000 mand med færrest omkostninger lod sig reglere,

for om muligt i stilhed at have det ved hånden, mod
hvem det skulde bruges-^). Det har vel været Hamborg,

kongen har tænkt på: men det blev ved planerne; der

udrustedes ingen tropper.

Men Danmark skiftede virkelig forbund og slut-

tede sig til Frankrig. De tropper, 6,000 mand, der

havde været overladt England, og som imder grev

Schulenburgs kommando havde stået i Hannover, kaldtes

tilbage, og d. 15. Marts 1742, dagen efter at den

engelske traktat var udløben, underskreves traktaten
med Frankrig, der forpligtede sig til i fem år at be-

tale 400000 rd. årlig. I tre hemmelige artikler bestemtes

det, at der skulde arbejdes på en trippel-alliance

mellem Danmark, Sverrig og Frankrig, men
dersom Danmark vilde holde sig neutralt i den begyndte

krig mellem Sverrig og Rusland, forpligtede Frankrig sig

til at bevæge Sverrig til ligeledes at holde sig neutralt

over for Danmark. Endvidere lovede Frankrig at under-

støtte Danmark med den st^Tke, der måtte anses for

nødvendig, dersom striden om fiskerettighederne

ved Islands kyster skulde give anledning til en krig,

hvori England blandede sig. — Et halvt år senere (d. 23.

Aug. 1742} bar den gode forståelse med Frankrig frugt

i en hånd eistraktat, hvorved begge magter gensidigt

') Wolfs journal for politik 181.5. I. s. 170.

18*
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tilstod hinandens undersåtter en del lettelser. Det

systemskifte, der fandt sted ved Danmarks tilslutning til

Frankrig, fik hverken den gang eller senere nogen stor

betydning. Men det kan ikke nægtes, at den danske

regering havde spillet dobbelt spil ved afslutningen af

traktaten med Frankrig næsten samtidig med, at den

engelske traktat fornyedes. Det kunde heller ikke være

nogen hemmehghed, at man havde overvejet, om det

var fordelagtigst at slutte sig til Sverrig eller Rusland,

lige så lidt som, at regeringen, da det kom til stykket,

ikke havde mod til at gøre nogen af delene, og det var

intet under, om de fremmede magter mente, at Danmark

kun tænkte på at sælge sin neutralitet til begge parter. ^)

Der er vist nok ingen tvivl om, at landet var bedst

tjent med en fredehg politik; men det skadede det, at

det så ud, som om kongen kun holdt fred, fordi han

manglede mod eller ævne til at føre krig.

Imidlertid udviklede begivenhederne i Sverrig

og Rusland sig hurtigt på en for det førstnævnte land

bedrøvelig måde. Krigen i Finland førtes uheldigt;

slaget ved Vilmanstrand var det første ulykkesbudskab,

der kom til Stokholm, og fortsættelsen svarede til be-

gyndelsen lige til kapitulationen i Helsingfors. I slut-

ningen af året 1741 døde dronning Ulrikke Eleonora,

og det blev nu nødvendigt at træffe bestemmelse om
arvefølgen. Allerede året før var kejserinde Anna
Ivanovna i Rusland død. Hertug Riron, der skulde

være formynder for den unge kejser Ivan, styrtedes

næsten straks af dennes moder, Anna af Rrunsvig;

men hendes regering varede ikke stort længer; en hof-

revolution, der iværksattes ved franske penge, bragte i

November 1741 Elisabet på tronen. Hun havde vel

lovet at tilstå Sverrig en gunstig fred ; men i stedet for

1) Tessiu och Tcssiniana s. 91.
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fortsatte hun krigen med kraft og erobrede næsten hele

Finland. Til disse ulykker kom endnu, at almuen
rundt om i landet og især i Dalarne befandt sig i en

gæring, der hvert øjeblik kunde bryde ud i oprør. I

Dalarne var der hungersnød, som blev endnu føleligere

ved uheldige handelsforbud, der afskar forbindelsen med
Norge. Dertil kom misfornøjelsen med den letsindigt

begyndte og slet førte krig, der havde kostet mange
menneskers liv, og klagen rettedes ikke blot mod de

enkelte mænd, der i almuens øjne vare de skyldige, men
mod hele regeringsformen: Der var for mange konger,

herrerne gjorde alt, og kongen havde ingen myndighed. ^)

Under disse fortvivlede forhold samledes d. 20. Avgust

1742 den rigsdag, der skulde fastsætte tron-

følgen. Der var ingen mangel på kandidater; kongen

ønskede sin brodersøn, Frederik af Hessen, og

denne understøttedes af England, Frankrig arbejdede

for Christian IV, pfalzgreve af Zweibriichen
Birkenfeld. Men af alle kandidaterne havde dog ingen

bedre udsigter end Carl Peter Ulrich. Almuen holdt

på ham, fordi han gennem sin bedstemoder nedstammede
fra Wasaslægten, og statsmændene, fordi de håbede, at

hans valg skulde være behageligt for Rusland og således

hjælpe Sverrig til en tålelig fred.

Når Damnark nu vilde arbejde for kronprinsens
valg til svensk konge, måtte det indtage en anden

stilling til Rusland end hidtil. I foråret 1742 forsøgte

Elisabet at tilvejebringe en overenskomst mellem Dan-

mark og Rusland. Bestuchef, der var vicekansler. og

som havde den største indflydelse på den russiske politik,

havde været gesandt i Danmark, og han synes bådeden gang

og senere at have næret virkelig venskabelige følelser

mod dette land. D. f ^ Marts skrev han til den russiske

>) Malmstrøm 111, 1 tV.
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gesandt i København og mindede Schulin om aftaler,

der vare trufne om en fælleds optræden under det

svenske tronfølgervalg ; det var Bestuchef selv, der som

gesandt i København havde talt med Schuhn om denne

sag, og de havde da været enige om, at så længe kong

Frederik eller Ulrikke Eleonora levede, måtte der ikke

ske nogen forandring i den svenske forfatning. Med
hensyn til tronfølgervalget. da skulde frem for alt prinsen

af Birkenfeld udelukkes, og dernæst skulde man stræbe

at få en konge, der hverken selv havde nogen magt,

eller som støttede sig til nogen af stormagterne. — Når

den russiske vicekansler nu mindede herom og opfordrede

det danske hof til at fremstille sine planer, var det vel

tilsyneladende et tilbud om . at Rusland vilde handle

sammen med Danmark i denne sag: men i virkehgheden

var det en protest mod at fastholde den danske kron-

prinses kandidatur : ti de fordringer, Schulin og Bestuchef

havde været enige om at stille med hensyn til en svensk

tronfølger, opfyldtes langt snarere af biskoppen af

Eutin, der nu var ved at blive Ruslands kandidat \).

—

Men Bestuchef prøvede også at byde det danske konge-

hus andre udsigter, der kunde bøde på, hvad han øn-

skede at få det til at opgive i Sverrig. — Det var jo

nu en afgjort sag, at den gottorpske hertug, Carl Peter

Ulrich, skulde være kejserinde Elisabets efterfølger, og

Bestuchef foreslog et giftermål mellem ham og

prinsesse Louise. Hermed vilde, mente han, striden

mellem Danmark og Holsten være endt, og uagtet det

var nødvendigt, at hertugen selv skiftede religion, kunde

dette ikke være tilfældet med hans hustru; han henviste

til, at Marie af Brunsvig, som havde været gift med den

sidst afdøde tronarving, var vedbleven at være prote-

1) Et Kcopevlicher Auszug« af depesehen er fi-a Sorø afleveret til

"ebeimeark.
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stantisk. Dette forslag blev dog hverken gjort af den

russiske regering eller stillet til selve det københavnske

hof; men vicekansleren tilskrev i fortrolighed sin gode

ven. Christian Ernst, greve af Stolberg Wer-
ningerode, derom. Han havde tidligere opholdt sig

i Danmark og især stået dronningen nær. Nu opholdt

han sig i sit fyrstendømme uden at være i dansk

tjeneste, og derfor var han netop særiig skikket til uden

at kompromittere den russiske regering at høre sig for.

hvad man i København sagde til giftermålsforslaget. —
Denne sag må have havt nogen betydning i Bestuchefs

øjne : ti uagtet han intet svar fik fra Stolberg, skrev han

i én måned tre gange til ham derom. Endehg kom
svaret^). Stolberg undskylder sig her med, at han

har været bortrejst, og at brevene ikke ere sendte til

ham. fordi posterne ere så usikre, at næsten alle breve

åbnes. Sandheden er dog uden al tvivl, at han har for-

hørt sig i København og derfra fået underretning om,

at man ikke vilde gå ind på forslaget, hvorved man vel

også dels vilde være bleven nødt til at opgive håbet om
at sætte kronprinsen på Sverrigs trone, dels vilde have

fremkaldt et brud med Frankrig og mistet de subsidier,

som nu betaltes i henhold til traktaten af 1741. Stol-

berg skrev til Bestuchef, at han var overbevist om, at

det danske hof ikke vilde gå ind på ægteskabe-
forslaget; han håbede derfor, at Bestuchef fandt det

rigtigt, at han ingen skridt gjorde i den anledning; ti at

indlede forhandlinger om et ægteskab, hvorom man i

forvejen vidste, at det ikke vilde finde bifald, var alt

for farligt for en privatmand og vilde kun vække mis-

fornøjelse mellem hofferne ^).

') Bestuchefs breve ere daterede 11, 15, 31 marts gi. st., Stolbergs

9 maj.

2) Stolbergs og Bestuchefs breve (det første af disse i afskrift, de

andre originale) ere fra Sorø afleverede til geheimeark., og alle-
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Netop på samme tid, som Rusland således søgte at

komme til en forståelse med det danske hof, foretog

dette de første alvorlige skridt til at sætte kronprins
Frederiks valg igennem. Det var, som alt er om-
talt, i året 1739 denne eventualitet var kommen på tale.

Den daværende danske gesandt i Stokholm, grev Lynar,
vedblev at nære ringe tro til, at de ytringer, svenske

statsmænd og især grev Tessin havde ladet falde herom,

vare synderlig alvorligt mente. Han antog, at man kun

tilsigtede at vække sådanne forhåbninger i Danmark, at

man kunde være vis på, at dette land vilde holde sig

roligt under den krig med Rusland, som var i færd med
at udbryde. Men i sommeren 1740 blev grev Lynar

kaldt tilbage, da den franske regering beklagede sig

over, at han udtalte sig alt for åbenbart mod dens

politik i Sverrig. Kongen synes også at have været

misfornøjet med ham, rimeligvis fordi Lynar ikke var

iviig nok i tronfølgerspørgsmålet ; han vilde sende ham
i stedet for Bernstorff til Regensburg; ti, siger han: >der

kan han endelig ikke gøre nogen skade« ^). Til hans

eftermand var først Berkentin udset, siden Bernstorff,

men endelig valgtes oberst Gustav Griiner til Mar-

gård. Han var en energisk og virksom mand. der des-

rede det, at de ere her i landet, er vel et bevis for, at Stolberg

har forhørt sig hos det danske hof. Det er ret mærkeligt at se

den russiske premierminister forsikre, at han ikke har anden

hensigt, „als den Namen eines ehrlichen Patrioten, gutgesinnten,

bestandig ergebeuen treuen Danen und redlichen Teutschen

mich mehr und mehr zu erwerben«. For Franskmændene der-

imod har han aldrig havt noget tilovers. Hvordan de end for-

stille sig, handle de dog mod deres løfter: deres vidtgående

formål er kun »Sachen und Hofe in BrouUierie zu setzen und es

dadurch vor andern nur schadlich zu machen«.

1) Geh. ark.'s årsberetninger V s. 218. Mnem. III, brevene til

Schulin nr. 245 og 246. Olof Nielsen , Danmarks uptradende

osv. I s. 7.
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uden havde gode forbindelser i Sverrig, og ved ham fik

agitationen for kronprinsens valg ny fart. I begyndelsen

optrådte dog Griiner med stor forsigtighed: han udtalte

intet om sin regerings hensigter, men talte i sit eget

navn om, hvad der måtte være til Sverrigs sande gavn.

— Først da dronning Ulrikke Eleonora var død, og hertugen

af Holsten fik udsigt til at blive russisk storfyrste, trådte

den danske regering mere bestemt op. Griiner fik d.

21 april 1742 en instrux, hvori det fremhævedes, at han

skulde benytte sig at den forvirring, livori det holstenske

parti var kommet ved at dets kandidat var bleven rus-

sisk storfyrste. Han skulde søge at påvirke enkelte ved

at vise dem fordelene ved en forbindelse med Danmark,

netop nu under krigen med Rusland, ligesom han skulde

stræbe at overtyde dem om, at rigernes forskellige for-

fatning ikke vilde være nogen forhindring for foreningen.

Fremdeles skulde han love dem,, der vilde arbejde for

sagen, anselige belønninger, men han måtte ikke blande

sig i partistriden. Fra nu af udfoldede Griiner en travl

virksomhed; han søgte selv at vinde, hvem han kunde,

og sendte emissærer til Skåne, Dalerne, hæren i Finland

og flere steder. Især vandt han tilhængere mellem dem
af det holstenske parti, der begyndte at indse umulig-

heden af hertugens valg. Det var på rigsdagen, det

gjaldt om at fiske i rørt vand. Griiner nævner flere af

de mænd, han havde vundet: landshøvdingen i Kalmar,

Stael Holstein, der var medlem af det hemmelige

udvalg, biskoppen sammesteds, Schrøder, general

Diiring, to brødre Ridderschantz og hofjægermester

Pauli i; men den vigtigste af dem alle var bøndernes

indflydelsesrige talsmand Oluf Hakon sen fra Bleking,

der dog ikke synes at have været tilbøjelig til at vove

meget for den danske kronprins's skyld. En sådan agi-

tation kunde ikke drives uden penge, aller mindst på
en svensk rigsdag. Griiner oppebar også betydelige
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beløb, i begyndelsen var det kun mindre summer, men
de voksede hurtigt. Under 3. Novbr. 1 742 bemyndigedes

Griiner til at give friherre Staél 3—4000 rd. , som han

skulde anvende til sagens fremme og desuden, som det

synes, 8000 rd. for hans egen person: adskillige andre

fik månedlige pensioner, så længe rigsdagen varede, den

ene af brødrene Ridderschantz 100. den anden 150 rd.,

Oluf Hakonsen 100 rd. I det hele var kongen villig til

at anvende 100.000 rd. til gratifikationer. — Griiner

havde kun med stor forsigtighed berørt den sag, der lå

ham på hjerte, overfor de ledende statsmænd. Han havde

oftere samtaler med grev Gyl lenbor g, og denne søgte

med bevægede ord at påkalde Danmarks hjælp, i det han

påviste, at det umuhgt kunde være i dette lands inter-

esse, at Rusland fik lov til at udvide sin magt på Sver-

rigs bekostning. Men når så Griiner svarede, at hvis

den danske kronprins valgtes til Sverrigs tronfølger,

vilde Danmark af al sin kraft stå dette land bi, mente

Gyllenborg, at der ikke var nogen bedre måde, hvorpå

kronprinsen kunde vinde det svenske folk, end når Dan-

mark straks erklærede Rusland krig. — Hvor stort det

danske parti i virkeligheden var, er ikke let at sige.

Griiner mente vel endnu ikke, at det havde nået samme

styrke som det franske, men dog. at det havde en respek-

tabel størrelse. Det er imidlertid uundgåehgt ved alle

sådanne agitationer, der drives i hemmelighed, at de.

der leve i dem. komme til at overvurdere den virkning,

de have frembragt. I ethvert tilfælde viste det sig. da

det kom til stykket på rigsdagen, at intet af de her

nævnte partier formåede at sætte sin kandidat igennem.

Kærligheden til den gamle kongeslægt forenet med øn-

sket om at bevæge Rusland til at slutte en tålelig fred

gav hertugen af Holsten de bedste chancer. I adels-

standen indbragtes der i Oktober et forslag, der skulde

forberede hans valg , i det det udelukkede både den
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hessiske og den franske kandidat; det vedtoges nemlig,

at den. der blev valgt, skulde være født og opdraget i

den lutherske tro. Bondestanden satte derefter her-

tugens valg igennem, og d. 22 November afgik der

et gesandtskab til Petersborg for at gøre ham meddelelse

derom. Resultatet skyldtes som sagt dels en stemning

hos bønder og borgere: men det var tillige fremkommet

ved en politisk manøATe af det franske parti i forbindelse

med 'Hattene'. Disse følte nemlig, at deres stilling var

bleven usikker, og ved at slutte sig til folkestemningen

håbede de at forsone denne uden at tabe noget derved,

da de anså det for usandsynligt, at hertugen af Holsten

kunde modtage valget ^).

Dette udfald af sagen måtte være det aller ubehage-

ligste for den danske regering. Griiner havde allerede

før valget advaret mod det, da det vilde forst^Tre fre-

den i Norden. Den svenske gesandt i København, oberst

Palmstjerna. måtte høre mange klager og bebrejdelser

af Schulin. der erklærede, at Danmark ikke længer

kunde nære nogen tiUid til Sverrig: han sagde hgefrem.

at han var duperet af den svenske regering, og at det

var på tiden at lukke øjnene op. Sverrig havde nu banet

vejen for Rusland: når det var opslugt . vilde turen

komme til Danmark. Palmstjerna kunde hertil med
rette svare, at det skulde Danmark have betænkt 1699

og 1709: ti fra den tid daterede Ruslands overmagt sig.

Nød, sagde han. bryder love, og Sverrig havde måttet

gøre alt for at sikre sig en hæderlig fred. — Palm-
stjerna havde iøvrigt travlt med at fralægge sig den

beskyldning. Griiner gjorde imod ham. at han havde

skrevet til Sverrig, at kong Christian havde sagt ham,

at han vilde finde sig i, at hertugen af Holsten valgtes

til tronfølger, når besiddelsen af Sle.svig kunde blive

') Olof Nielsseu i, s. 41.
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sikret Danmark. Det er dog ikke usandsynligt, at kon-

gen kan have ladet en lignende ytring falde: den stem-

mer ikke dårligt med den politik, han siden fulgte^).

Grimer opfordrede stærkt sin regering til at ruste sig

for at vise, at den ikke vilde finde sig i den stedfundne

afgørelse, og kongen bestemte sig efter hans råd til at

samle 10—12,000 mand på Sælland og udruste 10 linie-

skibe. Der tilstilledes også den svenske regering en

note, der udtalte, at det stred mod det dansk-svenske

forbund af 1734, når Sverrig nu valgte en konge, der

formente at have fordringer på dele af Danmark. — Men
Sverrig havde ved sit valg kun beredt sig en ny ydmy-

gelse. Carl Peter Ulrich var allerede udnævnt til

Ruslands tronfølger og havde antaget den græske
religion, da det svenske gesandtskab ankom til Peters-

borg. Elisabet afviste det på en temmelig hånlig

måde. Gennem Bestuchef lod hun det vide, at Rusland

vilde beholde, hvad det havde erobret, og desuden have

krigsomkostninger; men disse sidste kunde eftergives,

når Sverrig vilde vælge fyrstbiskoppen af Eutin,

Adolf Fredrik til sin tronfølger. Det var dog ikke

første gang, der var tale om denne mand, som skulde

gå sejerrig ud af den forviklede kamp om den svenske

trone. Et par uger tidligere gør Sehulin allerede Griiner

opmærksom på, at det er Ruslands plan at sætte ham

på Sverrigs trone, og at det vil vinde England for denne

plan ved at foreslå hans giftermål med en engelsk prin-

sesse. — Adolf Fredrik var en søn af Christian

August, der havde været administrator for Carl Fredrik,

da Danmark erobrede Slesvig, ligesom han selv admini-

strerede det hertugelige Holsten under Carl Peter Ulrichs

mindreårighed. Han hørte altså til en slægt, ået var lige

så hadsk mod Danmark som det gottorpske huses hoved-

1) Olof Nielssen II, s. 1 ff.
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linie. Han havde liavt en ældre broder, der havde været

forlovet med Elisabet, og denne vilde nu hædre den

afdødes minde ved at skaffe broderen en krone.

D. 14. December fik man i København underretning

om valget i Rusland, og selvfølgelig blomstrede rege-

ringens næsten visnede forhåbninger op igen. Vor
store sag er kommen til det afgørende punkt« , skriver

Schulin samme dag til Griiner. og han udtaler tillige,

at kampen nu skal stå mod hertugen af Zweibriichens og

fyrstbiskoppens kandidaturer; der gives Gruner fuldmagt

til at gøre alle de skridt, han måtte finde nødvendige.

I virkeligheden var også det danske partis udsigter ble-

ven betydelig lysere. Den nye holstenske kandidatur

havde ikke menigmands sympati, og store dele af det

gamle holstenske parti ønskede nu den danske kronprins

valgt. Dette var især tilfældet med almuen i landets
sydlige og vestlige egne; Finnerne derimod, der

kunde forudse, at de længe vilde komme til at bære krigens

byrder, hvis prins Fredrik blev valgt, vilde heller være
Russer end Danske. Men i bondestanden var dog

ved begyndelsen af året 1743 det danske parti så mæg-
tigt, at dets modstandere intet kunde udrette ').

Samtidig gjordes der fra engelsk side et forsøg

på at knytte en forbindelse med Danmark. Lord C ar-

ter et havde allerede i April måned foreslået et ægte-

skabmellem kronprins Fredrik og prinsesseLouise
af England; men den gang holdt den danske regering

endnu fast på forbundet med Frankrig. Nu sås det, at

dettes venskab var tvetydigt, og da Lord Carteret atter

udtalte for den danske gesandt, Solenthal, at England
helst i det svenske tronfølgerspørgsmål vilde handle i

overensstemmelse med Danmark, greb kong Christian

1) Om den danske regerings forhold til det svenske tronfølgervalg

se Gehejmearkivets årsberetning V, s. 212 ff,
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med iver forslaget om ægteskabet, og lod Solenthal ud-

tale, at det var hans ønske at slutte et inderligt venskab

med England, således, at ikke blot det tidligere om-
talte ægteskab kom i stand; men det foresloges også. at

hertugen af Cumberland skulde ægte den danske

prinsesse Louise. Det var åbenbart hensigten på
denne måde at vinde Englands understøttelse i Sverrig.

— Disse underhandlinger fandt sted i de sidste dage af

året 1742 1).

For at øve større indflydelse på de svenske forhold,

besluttedes det i December at sende geheimeråd C. A.

Berkentin til Stokholm som extraordinær ambassadør.

Denne mand var født 1691, havde 1721 været envoyé i

Sverrig, derefter gesandt i Wien 1722—1740. Ved sin

hjemkomst blev han medlem af konseillet, første depu-

teret for finanserne og direktør for kommercekollegiet

Han hørte altså til landets højeste embedsmænd, og hans

udnævnelse til ambassadør var et tegn på, hvor vigtig

den forestående afgørelse var i den danske regerings

øjne. — Schulin har over for Griiner udtalt, at Ber-

kentin s udsendelse ikke måtte betragtes som en ytring

af mistillid til ham, og det synes heller ikke, at han har

opfattet den således, m'en de to mænd have arbejdet i

forening på det grundlag, Griiner havde skaffet til veje.

Dog har Berkentin ikke været så tilfreds med det

danske partis iver, som Griiner var. Omtrent 14 dage

efter sin ankomst til Stokholm fælder han en meget hård

dom over det i en depesche af 11. januar 1743: »Man

kan ikke være vis på sejren, før end den er vunden.

Man har at skaffe med 6—700 adelsmænd, præster, bor-

gere og bønder, der ere blevne lutter statsministre, der

for det meste alle ere tilfals og ville sælge deres stem-

mer. De mangle sund forstand, ere fulde af fordomme

^) O. Nielsson II. s. 46.
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Og drives af lutter bihensigter. Indbyrdes ere de så

uenige, at de ikke alene mistro, udspionere og bedrage

hverandre, men også søge at bibringe andre deres egen

mistro. Jeg kan sige, at der sjældent går en dag, hvor

jeg ikke bliver advaret om at tage mig i agt for den

ene eller anden af dem, der anstille sig, som om de

hørte til mit parti«. General Diiring anser han for en

ærlig mand, men han har ikke endnu bestemt sluttet sig

til den danske sag, dog håbes det, at han kan vindes,

da han lader sig meget påvirke af en oberst Løwen,

hvem Griiner har lovet et regiment og 4000 dukater.

Til friherre Staél og O. Hakonsen har han ingen ret

tillid oSV.
')

Den instrux, der var givet Berkentin, gik

ud på, at han fremfor alt skulde forhindre valget af en

holstensk prins; dernæst skulde han skaffe sig nøje

underretning om partiernes styrke på rigsdagen; hvis

det da viste sig, at der kunde bygges på det danske

parti, skulde han love, at i tilfælde af, at unionen med
Danmark sluttedes, skulde dette land bidrage alt til at

skaffe Sverrig fred på grundlag af freden i Nystad. —
Hvis der derimod ikke var nogen sandsynlighed for, at

det danske parti kunde sejre, skulde han slutte sig til

Frankrig og arbejde for prinsen af Zweibriicken, således

at denne da skulde ægte prinsesse Louise, og hvis der

endelig var udsigt til, at det engelske parti vilde gå af

med sejren, og sætte prinsen af Hessens valg igennem,

skulde han ligeledes understøtte dette 2). — Den danske

regering lagde altså straks mere vægt på at forhindre

valget af en holstensk prins, end på at bevirke valget,

enten af den danske konge eller den danske kronprins.

Da det var en afgjort sag, at Carl Peter Ulrich ikke

1) Geh. ark.'s årsberetngr. V, 280, 284.

2) Smstds., 8. 267.
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vilde modtage det på ham faldne valg, ønskede den

danske regering at standse de begyndte rustninger; men
både Griiner og siden Berkentin ønskede, at de skulde

fortsættes, da de øvede en gavnlig virkning, både ved

at styrke det danske parti og ved at skrække modpartiet.

Berkentin så snart, at der hverken kunde være

tale om prinsen af Hessen eller om prinsen af Zwei-

briicken. Den første havde egentlig intet parti; det

franske parti var derimod endnu stærkere end noget

andet. Men Sverrig kunde umuligt vælge en tronfølger,

der ikke kunde sikre landet hjælp i dets nuværende far-

lige stilling. Dette kunde kun ske ved enten at vælge

biskoppen af Eutin for at opnå fred med Rusland,

eller ved at vælge kronprins Fredrik, og så forsøge

ved Danmarks hjælp at fortsætte krigen med Rusland og

give den en anden vending. Det engelske og franske

parti vilde kun få betydning ved at understøtte den ene

eller den anden af disse to kandidater. Af England
ventede man sig til trods for de indledte giftermålsfor-

handlinger ikke meget; dette så vel som Holland fast-

holdt sømagternes gamle politik og vilde ikke vide af,

at én magt skulde være herre i Østersøen. Snarere

kunde man håbe noget af Frankrig. Berkentin havde

en samtale med den franske gesandt, der ikke lod uvillig

til at støtte de danske planer, hvis det viste sig, at her-

tugen af Zweibriicken måtte opgives. — Med hensyn til

regeringspartiets hensigter søgte Berkentin at son-

dere grev Tessin, der som hele hans parti sluttede

sig til Frankrig. Han sagde ham, at kong Christian

havde sagt ham, at han i greven vilde finde >en god

Dansk« og mindede ham om hans optræden i Køben-

havn i året 1739. Greven svarede »uden at deconte-

nancere sig-, at han godt huskede sine samtaler med
kongen. Han havde aldrig været ivrig for den holstenske

hertugs valg, men stemningen for denne havde været en
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strøm, man havde måttet følge. Hvis den danske konge

havde havt to sønner, vilde man have valgt den ene,

men Sverrig var bange for at blive regeret som en pro-

vins, og de danske rustninger havde gjort et uheldigt

indtryk ^).

I løbet af Januar måned kunde Berkentin og Griiner

berette, at de havde vundet en sikker majoritet i

bondestanden, men ikke i nogen af de andre
tre stænder. Spørgsmålet var nu altså, om man på

dette grundlag skulde risikere at lade den danske kron-

prins komme på valg. Der var en mulighed for, at der

atter, ligesom ved hertugen af Holstens valg, kunde

danne sig en så stærk offentlig mening, at de andre

stænder måtte give efter: men disse kunde også holde

stand og sætte et andet valg igennem. I dette tilfælde

måtte den danske konge have en forpligtelse til at be-

skytte dem, der havde sluttet sig til ham, ligesom det

lå- nær at tænke, at man da var gået så vidt, at det

vilde blive nødvendigt at gribe til våben. — I Køben-
havn kunde man dog hverken bestemme sig til at op-

give sagen eller til at fatte den beslutning at bruge de

yderste midler til at gennemføre den. — Den 28. Januar

udstedtes der en ordre til Berkentin og Griiner,

ifølge hvilken de skulde lade bondestanden stemme på
kronprinsen, og de bemyndigedes til »på det kraftigste

at forsikre alle velsindede om vor nåde, beskyttelse og

eftertrykkehge understøttelse, dog så vidt muligt kun i

almindehge udtryk«. Men tillige udtalte kongen, at det

dog vilde stå ham frit for at bestemme, om han vilde

føre krig, hvis valget ikke faldt ud efter ønske. En krig

vilde ikke være så betænkelig, hvis hertugen af Zwei-

briicken valgtes, da han kun vilde finde støtte hos Frank-

^) Se især en relation fra Berkentin af 11. .Jan. Geheimearkivets

årsberetning V. 277.

L. Koch: Kong ChriBtian VI. 19
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rig, der var indviklet i den østrigske arvefølgekrig. hvor-

imod man måtte gå ud fra, at Adolf Fredrik vilde blive

støttet af Rusland'). — Det blev nu den danske regerings

ønske at Cremskynde en afgørelse, medens det var mod-

partiernes plan at trække denne ud. Den 9. Februar

holdtes et såkaldt plenum i alle rigsdagens fire

stænder. Bønderne vedtog enstemmigt at vælge den

danske kronprins, men de andre tre stænder besluttede

at opsætte valget, og bondestanden gik om end mod-

stræbende ind herpå, medens de dog erklærede, at den

af dem tagne beslutning skulde være bindende for frem-

tiden. — I København følte man sig skuffet, men både

Berkentin og Griiner nærede håb om et godt udfald og

mente, at det nok skulde lykkes at vinde majoritet i

borgerstanden og den gejstlige stand. — Den egenthge

forhindring for de danske planer var dog forholdet

til Rusland. Fredsunderhandlingerne i Åbo gik deres

gang, og så længe der var en mulighed for en gunstig

fred, kunde patriotiske mænd, der havde nogen politisk

indsigt, ikke vove sig til at gøre et skridt, der vilde

kaste det udmattede Sverrig ind i en ny uvis krig.

Berkentin har også følt. at han måtte forvisse de svenske

statsmænd om, at Danmark vilde komme Sverrig til hjælp,

når tronfølgespørgsmålet afgjordes efter ønske. Denne

forsikring afgav han i et møde med det svenske rigsråd

den 10. Februar, og kongen stadfæstede yderligere hans

løfte ^). — Men det vilde ikke lykkes at bringe sagen til

afgørelse : Berkentin udtaler flere gange håbet derom

:

men det franske og holstenske parti slog sig sammen
for at forhindre det. De danske gesandter havde en

streng post, de sparede hverken penge eller løfter, og

Berkentin udtaler flere gange sin foragt for rigsdags-

') Geh. ark.s årsberetn. V. 290.

-) Smstds. V. 302.
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mændenes begærlighed. Præsterne fik penge »ad pios

usus«, adelen forekommer ham at ligne det fordums af

alle nationer bestående spillerkompagni i Hamborg, der

altid i forvejen vidste, hvor mange penge tilrejsende

adelsmænd førte med sig og kunde bedrages for. Mange

af dem ærgrede sig over, at den engelske gesandt intet

vilde udgive af de store pengesummer, han rådede over ^).

— Under 16. Marts afgav kong Christian løfte om, at

han, hvis hans søn blev valgt, straks vilde stille 10000

mand, 12 hnieskibe og 8 fregatter til Sverrigs disposi-

tion; styrken skulde siden, om fornødent, forøges til

20000 mand og 16 linieskibe samt 8 fregatter.

Endelig holdtes der den 19. Marts og de følgende

dage atter plenum i alle fire stænder for at fatte

en beslutning om valget. Bønderne valgte atter den

danske kronprins, denne gang dog ikke uden protest fra

Finnernes side, og sendte derpå deputationer til de andre

stænder; men efterretningerne fra Åbo tydede på, at

Rusland vilde bringe ofre for Adolf Fredriks
valg; de andre stænder udtalte sig da atter for udsæt-

telse, og det lykkedes at tilvejebringe forvirring i det

danske parti, så selv bondestanden tiltrådte dette forslag.

Adelen besluttede at sende nogle mænd til Abo for at

bringe i erfaring, hvad der kunde opnås ved at føje Rus-

lands ønsker. Berkentin sendte den 1. April en lang

depesche til København, og denne viser noksom, hvor

ilde berørt han er af det uventede resultat, og hvilket

stød hans forhåbninger have fået. Han kaster skylden

for forvirringen i det danske parti på O. Hakonsen og

på de mange upålidelige tilhængere, dette havde måttet

købe mellem overløberne fra de andre partier; disse

vare som desertører fra de hvervede regimenter, der

løb deres vej, så snart de havde fået håndpenge. — I

^) Geh, ark.s arsberetn. V. s. o08.

19=*
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virkeligheden var det dog fædrelandskærligheden, der be-

gyndte at gøre sig gældende på rigsdagen. Mange af

disse mænd, som ikke skammede sig ved at modtage

penge af de fremmede diplomater, vilde dog ikke for

disses skyld kaste Sverrig ind i æventyr, som der ingen

udsigt var til at få ende på, og virkningen af de tagne

beslutninger var også, at de gamle partier sprængtes,

og der bliver fra nu af tale om et nyt, det Eutinske,

som fik tilgang fra dem alle. Det franske parti, som

havde mistet al udsigt til at sætte sin kandidat igennem,

håbede nu på, at Berkentin skulde slutte sig til det.

Hans instrux omhandlede jo denne eventualitet, og han

havde mistet troen til at kunne sejre ved hjælp af sit

eget parti; men ulykken var, at han ikke kunde vente

at bevæge bønderne til at stemme på »birkehanen«, som
de kaldte prinsen af Birkenfeld. — Der var ikke megen
vejledning at få i København, hvor man synes at have

betragtet sagen som tabt. Berkentin havde spurgt, hvad

der skulde gøres, hvis bønderne og de andre tilhængere

af det danske parti forlod rigsdagen; men han fik det

svar, at han skulde forhindre, at dette skete, og give

vedkommende den forsikring »i vort kongelige navn«, at

de skulde blive beskyttede i alle foretagender, som de

indlod sig på i overensstemmelse med den danske rege-

ring. Han havde ønsket at blive tilbagekaldt, da dette

kunde gøre indtryk i Sverrig, men derpå vilde kongen

ikke indlade sig, lige så lidt som han mente, det kunde

nytte at slutte sig til det franske parti. Hvis endehg

Adolf Fredrik blev valgt, skulde han forlange, at hele

det holstenske hus skulde give afkald på sine

fordringer på Slesvig og afstå den fyrstelige

del af Holsten. Men Schuiin havde ingen tro til. at

dette vilde føre til noget. Det var meddelt ham fra på-

lidelig kilde, at kejserinden af Busland havde sagt, at

skulde hun begå en dårskab, skulde den ikke begås
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halvt; hun vikle opretholde biskoppen af Eutin. om det

så skulde koste hendes trone og den sidste rubel, der

var i riget. — Det var unægtelig et andet sprog, end

det, der førtes i København ^).

I månederne April—Juni fortsattes nu freds under-

handl! ugerne i Åbo, hvor den svenske regering på

det bedste benyttede Danmarks stilling til at afpresse

Rusland de størst mulige indrømmelser. Bønderne

på rigsdagen holdt fast ved deres beslutning og prøvede

flere gange at få fastslået en termin, inden hvilken valget

skulde finde sted. Endelig vedtoges det at hvis der

ikke il]den den 1ste Juli var kommet underretning om,

at der var skittet fred, således at Rusland tilbagegav

sine erobringer og tilfredsstillede Danmark, vilde man

den følgende dag vælge kronprinsen til tronfølger: i

modsat tilfælde var Adolf Fredriks valg afgjort. Den

svenske regerings stilling var i denne tid meget vanske-

hg. Rundt om i landet var almuen oprørsk. I Da-

lerne og flere steder nægtede den at lade de udskrevne

tropper afmarschere. Årstiden var så langt fremskreden,

at man, hvis fredsunderhandlingerne afbrødes, hver dag

atter kunde vente den russiske galejflåde ved de svenske

kyster for at fortsætte ødelæggelsesværket fra den forrige

krig. Og hvis endelig freden kom i stand, og Adolf

Fredrik valgtes til tronfølger, måtte man belave sig på

en ny krig med Danmark. — Men ikke mindre uhyggelig

var Berkentins og Griiners stilling i Stokholm. Det

1) Geh. ark.s årsberetn. V. 313—327. Bcstuchef sagde nogle år

efter til grev Lynar: »qu'au commencement du regne de rempe-

ratrice on lui avait vu épouser des sentimens bien contraires a

ses interéts par l'artifice, qu'avaient employé certaines gens pour

lui representer les choses dans un faux jour, et qu'on avait su

surprendre son coeur pour aveugler son eaprit. Lynar, Staats-

schriften I. 273.
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parti, (le med så stor møje og bekostning havde samlet

i adels-, præste- og borgerstanden, svandt sam-

men; af 300 adelsmænd, som de mente at have vundet,

var der i skitningen af Maj knap 50 tilbage, som der

kunde stoles på. Men det var næsten endnu værre, at

bondestanden med stor troskab fastholdt kronprinsens

kandidatur, som den danske regering i virkeligheden

havde ladet falde. Dette måtte dog ikke siges offentUgt;

ti det var klart, at ingen af bønderne vilde have den

mindste interesse i at hjælpe Danmark til en sikker be-

siddelse af Slesvig og en afståelse af Holsten. Men
skulde dette kunne opnås, måtte der bevares et betyde-

ligt dansk parti i Sverrig. Men jo mere både den danske

regering og de danske gesandter i Stokholm mistede

håbet om at sætte kronprinsens valg igennem, desto

mere opsat blev almuen på netop at gøre noget alvorligt

for dette. Den mente med grund, at den havde løfte

om understøttelse fra Danmark, og den forstod ikke,

hvad der fra dansk side oftere fremhæves, at denne

understøttelse kun var tilsagt den i »generelle terminis«.

Berkentin og Griiner var nu altså i den ubehagelige

stilling at skulle holde deres parti sammen og tillige for-

hindre det fra at gøre sådanne skridt, der ene kunde

føre til målet, ligesom de måtte vedligeholde troen på,

at Danmark vilde yde det hjælp, uagtet det nu utvivl-

som! var afgjort, at dette ikke vilde finde sted. Det

danske hof troede ikke at kunne gribe til våben, når

ikke i det mindste én stand til foruden bondestanden

vilde stemme for kronprinsen. Griiner besværede sig

også over den mishge stilling, hvori han var bragt, når

hans regering således brød sine tidligere løfter, og Ber-

kentin beder kongen betænke, i hvilken situation han

befinder sig, »ti hvor uskyldig man end er, falder dog

ved sådan en lejlighed altid en lille mistanke på mi-
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nistrene« '). — Under 27. Maj melder Berkentin til Kø-

benhavn, at gæringen er så stærk, at et oprør vil ud-

bryde. Bønderne på rigsdagen forlange bestemt at få

at vide. »om man vil soiitenere dem og stå dem bi med
gevær og mandskab eller ej, især da de nu må tage

deres parti og bestemme sig, hvis de ikke siden ville

blive ulykkelige og på det skrækkeligste forfulgt af de

andre tre stænder«. Og pasamme tid udbrød oprøret
i Dalerne. Budstikken gik nu, som så tidt tidligere,

fra sogn til sogn, almuen væbnede sig og drog til Stok-

holm. Her befandt alt sig i den største forvirring; den

24. Juni ankom to udsendinge fra oprørerne til byen;

regeringen søgte at stille dem tilfreds ved at henvise

dem til, at hvis freden med Rusland ikke var sluttet

inden den 1. Juli, vilde alle fire stænder dagen efter vælge

den danske kronprins. De danske gesandter søgte

ligeledes at bevæge almuen til at vende om; men Griiner

sendte tillige en memorial, de havde medbragt til kron-

prinsen, til København, og han udtalte ønsket om. at en

dansk eskadre måtte bhve sendt til Østersøen : derimod måtte

han afslå Dalkarlenes opfordring til at stille sig i spidsen

for dem. — Den danske regering vaklede mellem sin

ulyst til al understøtte et oprør og i det hele til at vove

noget alvorligt, og frygten for at se den sidste udsigt til

at sætte sin sag igennem svinde hen ligesom de tidligere.

Under 9. Juni gjorde Schulin endnu Berkentin flere

spørgsmål angående de udsigter, oprørerne havde, og

de vilkår, under hvilke et indfald i Skåne kunne finde

sted. Men inden han havde modtaget svaret, var det

for sildigt. Dalkarlene havde ikke ladet sig opholde

af de forestillinger, der vare gjorte dem, men vare

marscherede lige mod Stokholm. Her blev de den 3.

') Geh. ark.s årsberetn. V. 345. 351.
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Juli angrebne og slåede, 5<) mand faldt, og en mængde
blev fangede.

I de samme dage havde man i Stokholm fået under-

retning om, at fredspræliminærerne i Åbo vare

undertegnede, og den 2. Juli fik Berkentin officiel med-

delelse derom. Han nedlagde straks protest imod, at

nogen anden end kronprinsen valgtes: ti dels var det

ingen fred, men kun præliminærerne til en sådan, der

vare afsluttede, dels havde Sverrig ikke opnået alt, hvad

det fordrede, og endelig var der intet vedtaget om, at

Danmark skulde tilfredsstilles. — Denne indsigelse var na-

turligvis ganske uden betydning; den 4. Juli valgtes
Adolf Fredrik af alle stænder, og Berkentin og

Griiner havde nu kun at forlange at blive tilbagekaldte.

Dette skete også straks; den 21. Juli indtraf de i Køben-

havn^).

Det danske diplomati havde således lidt et fuld-

stændigt nederlag. Skylden derfor må ikke kastes på
Berkentin og Griiner. Den sidste har ret, når han siger,

at »i hele denne negociation er ingen menneskelig møje

og omhu bleven sparet«. De midler, hvorved de søgte

at stemme den svenske rigsdag for kronprinsens valg,

tiltale ikke os; men de handlede her som de andre frem-

mede diplomater, og de svenske rigsdagsmænd i friheds-

') Se ang. dette afsnit foruden Geheimearkivets ofte citerede års-

beretning V. Malmgren III; 1—9.5. Mnemos II, 154 f., Des Grafen

Lynars Staatsschriften I, Hamb. 1793 s. 213 f.. 605 f. — Det er

ikke sandsynligt, at grev Tessin har ret, når han påstår, at kron-

prinsen skulde have angivet de grundsætninger, hvorefter han

vilde regere Sverrig. deriblandt »at regere efter Sverrigs gamle

»konungabalk« og de kapitulationer, stænderne videre måtte fore-

slå uden at være bundet af forfatningen af 1719« (Tessin och

Tessiniana 97). Dels kom sagen ikke så vidt, dels lagdes der

bestandig vind på at vise, at en forfatningsforandring ikke var

nødvendig.
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tiden vare kun tilgængelige for klingende argumenter.

Når det hele dog så fuldstændig mislykkedes, lå grunden

dels i et forhold, som ingen var lierre over. Når kejser-

inde Elisabet havde sat sig »den dårskab« — for at

bruge hendes egne ord — i hovedet at tilbagegive Fin-

land for at få Adolf Fredrik valgt til konge, havde hun

de bedste kort på hånden. Ved at opfylde hendes ønske

fik Sverrig en sikker fordel, og det var dog altid uvist,

om den skulde købes ved en krig med Danmark. Hvis

det derimod havde valgt kronprinsen, vilde krigen have

været vis nok, men Finlands generhvervelse meget uvis.

— Det kan ikke nægtes, at bondestanden lod sig lede

af en stemning: havde den kunnet sætte sit valg igen-

nem, vilde det let kunne være bleven skæbnesvangert

for Sverrig; hvor urene end de bevæggrunde kunne have

været, der drev mange af rigsdagsmændene til at stemme

på den gottorpske prins, er det dog umiskendeligt, at

det er som et glimt af sund fornuft og fædrelandskærlig-

hed, der bryder frem midt i partistriden og egennytten.

Men det københavnske hot kan ikke frikendes for

at have del i det uheldige udfald. Det har på ingen

måde ophidset bønderne til oprør, tværtimod har det på
det bestemteste frarådet dette. Berkentin kunde siden med
rette skrive til det svenske rigsråd, at kongen aldrig

havde understøttet Dalkarlene, og aldrig havde kunnet

betjene sig af så stridigt et middel mod hans høje digni-

tet som at understøtte og animere oprørske hoveder ^)
;

men det kan ikke undre os. at både den svenske rege-

ring og bønderne selv mente, at dette dog var tilfældet;

ti det danske hof har givet løfter, som det ikke har

holdt, og det har betænkt sig, hver gang, der skulde

voves noget, og det gunstige øjeblik var altid forbi,

længe før betænkelighederne vare overvundne. Det danske

») Ny kgl. saml. 4. 1107.
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hof kan ikke frikendes for at have skyld i det blod, der

flød på Stokholms gader den 3. Juli. Det var for dets

sag bønderne kæmpede, og de vare berettigede til at

vente, at de ikke skulde være blevne overladte til sig selv.

Spørgsmålet blev nu, hvilken stilling Danmark
skulde indtage, efter at tronfølgervalget var uigenkaldelig

afgjort. Efter hele dets hidtilværende holdning måtte det

enten finde sig i. hvad der var sket, eller det måtte

stille bestemte fordringer om, at det gottorpske hus, både

hoved- og sidelinien, skulde give afkald på sine for-

dringer på Slesvig og den hertugelige del af Holsten. Der

syntes her at være så meget bedre udsigter, som stor-

fyrsten, der havde antaget den græske religion, efter

det tyske riges forfatning ikke længer kunde være rigs-

fwste, da sådanne kun måtte være lutherske, reformerte

eller romersk-katolske. Hans nærmeste arving var A d o 1 f

Fredrik, så det blev alene med denne, man ventede

at få at gøre. — Det måtte imidlertid være øjensynligt,

at disse fordringer ikke lod sig sætte igennem uden en

krig, og faldt denne lykkeligt ud. kunde der opnås større

resultater : det var endnu ikke umuligt at forhindre Adolf

Fredrik i at bestige Sverrigs trone. Dette land var ingen

farlig modstander, udtømte som dets hjælpekilder vare

efter krigen: hær, flåde og fæstninger var i en ussel

tilstand, misfornøjelsen ulmede rundt om i landskaberne,

og en gentagelse af Daloprøret var ingen umulighed. I

Sverrig måtte Danmark vel tillige være betænkt på at

møde Rusland, der var en langt frygteligere mod-

stander: men kejserinde Elisabet var kommet på tronen

ved en sammensværgelse: den afsatte kejser Ivan levede

endnu, og der var misfornøjelse nok i Rusland. I et år

opdagedes der to sammensværgelser mod Elisabet, og

man behøver ikke med grev Tessin at antage, at den

danske regering havde vidst besked med dem, fordi

Schulin ikke kunde skjule, at han følte sig skuffet, da
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Tessin meddelte ham, at en af disse sammensværgelser

var opda,set. •) Ved Elisabets fald vild(> efter al sand-

synligherl spillet være vundet for Danmark : det var hende

personligt, der for Adolf Fredriks skyld havde indrømmet

Sverrig forholdsvis gunstige fredsbetingelser, medens

Bestuchelf var dets argeste fjende og havde tiltænkt det

en ganske anden behandling. Dertil kom, at når de

gotlori)ske fyrster, der sad på Sverrigs og Ruslands

troner, beholdt deres holstenske besiddelser og de der-

med forbundne fordringer på Slesvig, var der al sand-

synlighed for, at Danmark dog vilde komme til en gang

at forsvare dette land med våben i hånd; men en krig

kunde let komme under værre forhold end i året 1743.

Kong Christian tog også efter det svenske tron-

følgervalg meget alvorlige forholdsregler. Det armé-
korps og den flåde, der havde været samlet siden

efteråret 1742, forøgedes således, at Danmark snart

stod fuldt rustet; medens hæren i fredstid kun udgjorde

c. 215<»() mand, var den 1744 bragt o|) til 67800. af

hvilke 36600 stod på Sælland, 31200 i Norge ^j: den

flåde, grev Danneskjold havde skabt, udrustedes under

hans kommando, og 24 linieskibe og fregatter lå sejl-

færdige på reden. — Krigsplanen blev også lagt. Men
der var ikke ret enighed om den. Griiner, som be-

standig vedligeholdt sine forbindelser med Sverrig, vilde,

at der skulde sendes to hærafdehnger, den ene gennem

Skåne, Småland og Østergotland, den anden gennem

Vermeland, Nerike og Vestmanland. I disse provinser

var der mest udsigt til tilslutning fra almuens side;

begge hære skulde så hurtigt som muiigt gå til Stok-

holm. Dette forslag forkastedes dog, da det ansås for

') Tessin och Tessiniana. s. 97.

*) Militærreglementct for 1744. Geheimeark. »Danske samlinger« 513.
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at være for dristigt ikke at tage hensyn til fæstningerne. *)

Efter grevTessins angivelse var den endelige krigsplan

denne: General Arnold skulde fra Norge sende et korps

mod Gøteborg, hvor man håbede på byens danske stem-

ning og desuden troede, at kommandanten på Elfsborg

var vundet. To andre korpser skulde fra Norge dirigeres

mod Karlstad. hvorfra der skulde sendes en afdeling til

Dalarne for derigennem at gå til Upland og mødes med
hovedkorpset, der skulde gå igennem Nerike og Søder-

manland. Samtidig skulde 12000 mand landsættes i

Skåne: halvparten af disse skulde gå igennem Småland

og Østergotland til Stokholm, den anden halvpart skulde

belejre Malmø og Landskrone. En afdehng af flåden

skulde gå til Gøteborg, en anden til Karlskrone. en

tredie bevogte Skånes kyster og derefter gå til Nor-

køping med proviant. Man stolede på at kunne rejse

almuen, og til dens bevæbning skulde der medføres ge-

værer, ligesom man også håbede på. at enkelte troppe-

afdelinger vilde gå over. ^) — Disse forhåbninger måtte

sikkert også i en meget høj grad være blevne opfyldte,

hvis denne sammensatte plan med de mange små hær-

afdelinger ikke skulde have ført til, at disse bleve slåede

enkehvis. — D. 17de September fik generalerne Scholten

på Sælland og Arnold i Norge ordre til at træffe for-

beredelser til at sende de første tropper til Sverrig, og

d. 23de September holdtes der krigsråd på Kristiansborg. ^)

Men allerede den 10de Oktober bestemtes det ikke

at begynde krigen i dette år, men at holde krigsmagten

samlet vinteren igennem og imidlertid prøve, hvad der

kunde komme ud af de underhandlinger, der, som vi nu

skulle se. plejedes mellem de to magter.

') Malingren 111. s. 123.

2) Tessin och Tessiniana 96.

^) Conseil de guerre, Dagbøgerne i »Danske samlinger ». 2. række

IV. — Mnem. II. 173.
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I Sverrig erkendte man tilfulde, hvor stor den truende

fare var. Det var nødvendigt at ruste sig, og der sam-

ledes tropper i Skåne; men så stor mangel var der på

mandskab, at man kun kunde udruste 5 orlogsskibe, 2

fregatter og 1 brig foruden en del galejer. ^) — Sverrigs

håb måtte bero på underhandlinger, og det sendte da

sin snildeste diplomat, grev Tes sin, til København for

at understøtte den derværende gesandt, oberst Palm-
stierna. — Tessin kom til København i slutningen af

Juli, omtrent samtidig med Berkentin og Griiner. Han
fik en kølig modtagelse og har vel heller ikke ventet

andet, det var jo ham, som havde tændt det håb hos

den danske konge, som nylig var bleven udslukt. Men
man var i København langt fra på det rene med, hvad

man vilde gøre. Hvis de ønskede fordele i Holsten og

Slesvig kunde opnås ved underhandlinger, støttede af

truende rustninger, vilde man foretrække dette; men er-

faringerne talte ikke for, at der var sandsynlighed for at

opnå noget ad denne vej. Griiner, der nu var general-

major, talte stærkt for krigen og mente, at en invasions-

hær vilde finde betydelig tilslutning i Sverrig. Kon-
seillet derimod, Schulin, Holstein og Berkentin, vilde

endnu forsøge underhandlinger, og deres anskuelse sejrede.

— Ved den avdiens, som Tessin fik på Fredriksborg d.

26de Juli, fik han et skarpt og kort svar af kongen;

denne forlangte, at Rusland og Sverrig skulde forskaffe

ham den fyrstelige del af Holsten »udi perpetuel pos-

session«. Skete dette ikke, forbeholdt han sig at tage

sådanne forholdsregler, der kunde tjene til hans hen-

sigters opnåelse. — Endnu barskere var kronprinsens

ytringer; han udtalte, at han var fuldt forvisset om den

svenske almues højagtelse og velmenende, hvilket han i

tiden skulde vise; men han kendte også regeringens

') Tessin och Tessiniana s. 99.
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slette opførsel, som han ved lejlighed ej heller skulde

forglemme.') Sverrig påkaldte fremmede hoffers

hjælp, uden at det opnåede noget derved. De fleste

holdt sig ligegyldige. Kongen af Preussen, siger

Tessin. udbrød i en éclat de rire, når der taltes om, at

Danmark vilde føre krig. Rusland, som skulde være

Sverrigs støtte, var ikke meget indladende, dets gesandt

i København, baron Korff. var Bestucheffs »personlige

tjener«. Kun Frankrig truede med at inddrage sine

subsidier, men England pustede snarere til ilden, og

den danske regering lod sig forstå med, at den nok

kunde få subsidier, selv om det ikke blev fra

Frankrig.

Da Danmark opstiUede sin fordring om, at arve-

prinsen skulde give afkald på sin arveret til

Slesvig og Holsten for sig selv og sine efterkommere,

gik den svenske regering straks ind på at ville overtale

ham hertil. Kong Fredrik skrev selv til ham om
rigets vanskelige stilKng. og Tessin sendte oberst

Palm stierna til Eutin, hvor han endnu opholdt sig.

Men Adolf Frederik nærede endnu sin slægts had til

Danmark: han erklærede ikke at kunne frasige sig sine

fordringer, så længe den russiske tronfølger, der var nær-

meste arving, fastholdt sine. Danmarks rustninger anså

han for tomme trudsler. -) — Det havde lige så lidt virk-

ning, at den svenske regering sendte oberst Diiring til

Rusland for at bevæge dette land til at tilfredsstille Dan-

mark. Elisabet var langt villigere til at forsvare Sverrig

mod Danmark end til at gøre dette indrømmelser på det

holstenske fyrstehuses bekostning. — Den danske rege-

ring præciserede da sine fordringer i 4 punkter. somBer-
kentin indsendte gennem den franske gesandt Le Maire.

') Ny kgl. saml. 4. 1107 (E coUectaneis O. H. Molleri).

'-) Tessiu och Tessiniana 9H.
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Heri fastholdes fordringen om et fuldstændigt afkald

for tronfølgerens vedkommende, medens der tillige

ydtaltes villighed til at gå ind på, at tilvejebringe en tilnær

melse mellem de to hoffer ved et giftermål mellem ham
og den danske prinsesse Louise. Den svenske rege-

ring var villig til at gå ind på alt for at bevare freden : men

da her var tale om anliggender, der angik arveprinsen

personligt, kunde den intet afgøre, før denne kom til Stok-

holm, hvilket først skete i Oktober. Der vandtes således

tid for Sverrig, og imidlertid blev omstændighederne no-

get gunstigere, da Elisabet tilsagde sin hjælp på den

betingelse, at der uden hendes samtykke intet måtte

foretages med hensyn til det holstenske spørgsmål. I

September fik den russiske general Keith ordre til at

overføre 12000 mand fra Finland til Sverrig for at stå

dette bi mod Danmark. Det var en stor ydmygelse for

Sverrig at skulle modtage den sejrrige russiske hær som

hjælpetropper, og heller ikke var det uden fare. Kongen

skriver til Tessin. at »sådanne håndeiser kunne upkomma
medelst någen revolution i Ryssland, hvarigennom Ryska

troupernes indførsel i riket kunde bhfva høgst åfventyr-

lig«. Men Sverrigs stilling var således, at det måtte tage

hjælpen, hvor og hvorledes den bød sig, og det tog sit

parti helt. — Den russiske aUiance gav straks Sverrig

den fordel at det nu kunde beråbe sig på, at da Dan-

marks truende holdning havde nødt det til at søge Rus-

lands hjælp, kunde det ikke længer på egen hånd gøre

Danmark indrømmelser; det kunde ikke gå videre end

til at erklære, at Sverrig ikke for sig vilde eftertragte

besiddelsen af Holsten, og at det vilde søge at bevæge

tronfølgeren til at give afkald på sine rettigheder; tillige

søgte Tessin at skyde giftermålsplanen frem, således at

denne sag afgjordes først. S c hul in derimod påstod

med rette, at en erklæring som den, Tessin havde til-
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budt. var betydningsløs *). og han fordrede, at tvistepunk-

terne straks skulde afgøres, før end der torhandledes

om gittermålet; for dette, der dog fra begyndelsen var

bragt i forslag af Berkentin^), viste ingen synderlig iver

undtagen grev Tessin og den svenske regering. Det dan-

ske hof forhandlede samtidig om det tidligere omtalte ægte-

skab med prinsen af Cumberland. og arveprinsen gav

vel efter sin ankomst til Sverrig sit samtykke til at ægte

den danske prinsesse, men i udtryk, der viste, hvad det

kostede ham at knytte sig til det fyrstehus, der fra barn-

dommen af havde været genstand for hans had. Han
siger, at det er for anden gang at være Sverrig nyttigt

og på grund af stændernes ønske, at han »vil glemme

de krænkelser, som hans hus gennem lange tider har

lidt af Danmark, og det er kun i tiUid til, at disse nu ville

ophøre, han kan række hånden til denne forbindelse«.

Den skrivelse, hvori disse udtryk fandtes, var bestemt

for grev Tessin. men den faldt i den danske regerings

hænder og gjorde den uvilligere mod Adolf Fredrik, end

den var i forvejen. Dog skred underhandlingerne så

vidt frem. at det svenske hof i November måned sendte

udkast til ægteskabskontrakten til grev Tessin, men med
det udtrykkelige pålæg, at han ikke måtte gå ind på

noget, før end Danmark havde opgivet enhver fordring

på et afkald på tronfølgerens arverettigheder. Men den

1. December tilskrev grev Tessin sit hof, at Danmarks

underhandlinger med England nu vare så vidt frem-

skredne, at forbindelsen mellem hertugen af Cumberland

og prinsesse Louise ikke længer stod til at ændre ^).

') Une chose sans aucime signification. D. kgl. bibl., Nykgl. samL

4 nr. 1107.

^) Malmstrøm III, 144.

3) Der blev dog lige så lidt noget af dette ægteskab som af de

andre, der vare påtænkte for prinsesse Louise. Hun ægtede siden

en hertug af Sachsen Hildburghausen.
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Det synes, at denne efterretning er kommen bag på ham

:

kongen kalder den »en uformodet hændelse«, og den har

gyort det indtryk på Tessin, at der nu ikke var mere at

gjøre for ham i København, hvorfor han forlanger sin

tilbagekaldelse. Han fik dog pålæg om foreløbig at blive

og søge at fremkalde en ren og tydelig udtalelse fra det

danske hof om dets hensigter og om de midler, hvorved

det mente, at et venskabeHgere forhold kunde frem-

kaldes; Sverrig, siges der, havde gjort alt, hvad det for-

måede for at vise, hvor fredelige dets hensigter vare;

når nu Danmark stadigt fortsatte sine rustninger, var

det ude af stand til at gøre yderligere fredelige skridt.

Det var endnu rede til at erklære, at det ikke attråede

besiddelsen af Holsten, og at det ikke tænkte på at an-

gribe Danmark. Vilde Danmark afgive en lignende er-

klæring, vilde misforståelserne snart være endte. Det var

vel ikke at vente, at Danmark skulde afgive en sådan

erklæring; men en tydelig udtalelse måtte kunne opnås;

hvis denne viste, at et forlig var umuligt, skulde grev

Tessin blive kaldt tilbage. Men det stemmede hverken

med kongens, tronfølgerens eller rigets værdighed; hvis

det fik udseende af, at grev Tessins ærinde i Køben-

havn blot havde været at bringe giftermålet i stand, og

at han rejste, da dette var mislykket. — Det kan af disse

forholdsregler for den svenske ambassadør ses, at Sver-

rig begyndte at fatte mod. Danmark havde nu i et halvt

år stået rustet til tænderne, og dets hjælpekilder vare

stærkt medtagne. Vinteren tillod ikke længer at føre

krigen med kraft, og det måtte anses for sandsynligt, at

når der skulde afgives et endeligt svar, måtte dette blive

fredeligt. Kong Christian VPs stemning under disse

forhold kan ses af nogle optegnelser af ham, som, hvor

vel udaterede, må være fra denne tid. Spørgsmålet om
krig eller fred, siger han, må bedømmes først efter sam-

vittigheden, dernæst efter den nytte eller skade, dermed

L. Koch: Kong Christian VI. 20
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kan være forbunden. Hvad det første angår, da for-

mener han, at Danmark vel kan være beføjet til at an-

tage sig den svenske bondestand, som har givet sig un-

der dets beskyttelse. Den har erklæret, hvad der synes

at have gjort indtryk på kongen, at den har begyndt sit

valg under Guds påkaldelse : men hvis kongen ikke kom-

mer dem til hjælp, vil deres kærlighed til ham forandres

til had. Han kan åbenbart ikke skjule for sig selv. at

han har påtaget sig en forpligtelse, om han end forsøger

at skyde den til side ved den bemærkning: »Men om
bondestanden er berettiget til at forlange beskyttelse af

Danmark? Dette er et spørgsmål, som ikke hører herhid,

men overlades til bønderne <. — Hvad den anden side

af sagen angår, da må betænkes den ugunstige årstid,

hvor intet ret kan udrettes. Den svenske flåde tæller

nu 15 krigsskibe, den russiske 16. tilsammen ere de den

danske langt overlegne. Hvis Rusland sendte 30—40000

mand til Sverrig. vilde der være udsigt til, ikke blot at

angrebet på dette mislykkedes, men også at Danmark
eller Norge selv kunde blive angrebne osv.^) — Enden

blev, at der den 24. Februar 1744 afsluttedes et

forlig, hvorved freden af 1720 og traktaten, af 1734

fornyedes, men den danske kronprins opgav alle for-

dringer på Sverrig. og Adolf Fredrik beholdt sine arve-

rettigheder til Holsten og Slesvig-).

Felttoget blev altså kun diplomatisk, og det endte

med et fuldstændigt nederlag for den danske politik, der

dog fra begyndelsen af syntes at have store fordele på
sin side. Men medens den svenske regering, drevet dertil

') ilnem. II. 166 f.

-) Mnemos. II, 154 fi. Tessiu och Tessiniana 93— 104. Handlingar

rorende Scandinaviens hist. IX. kong Fredriks breve til Tessin.

Gebhardi 687 ff. Malmstrøm III. Adskillige aktstykker findes i

den oftere citerede pakke i det kgl. bibliotek, Nv kgl. saml. 4.

1107 i afskrifter og referater.
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ved den farefulde stilling, hvori landet befandt sig, hur-

tigt tog sin beslutning og kastede sig i armene på Rus-

land, havde den danske regering ikke bestemthed nok

til at gøre det afgørende skridt, når omstændighederne

vare således, at det kunde se ud til. at den kunde gen-

nemføre sine planer. Men da Danmark opgav kronprin-

sens kandidatur og kun forlangte, at Adolf Fredrik skulde

give afkald på sine arverettigheder, måtte det trods alle

trudsler og udrustninger dog blive sandsynligt, at del

ikke kom til krig. Adolf Fredrik var kun den anden

agnat af det holstenske hus: sålænge den russiske stor-

fyrste fastholdt sine rettigheder til Slesvig, kunde den

svenske tronfølgers afkald umuligt have så megen betyd-

ning for Danmark, at det var værd for den sags skyld

at føre en farhg krig. — Det skal ikke bebrejdes den

danske regering, hverken at den opgav kronprinsens

kandidatur eller krigen, som denne havde måttet føres

i efteråret 1743. Det er vel sandsynUgt. at havde Fredrik

V. samlet de tre nordiske rigers krone på sit hoved,

vilde det kun være bleven til liden både for dem. Frem-

mede magters så vel som folkenes, egen indbyrdes skin-

syge vilde have fremkaldt utallige vanskehgheder, som
Fredrik V og Schulin næppe havde formået at over-

vinde. Men hvad der må bebrejdes den, er. at den slog

så stærkt på sværdet, når den dog ikke havde mod til

at drage det. Den pådrog derved landet store bekost-

ninger, og det afgørende diplomatiske nederlag, den led.

kunde ikke andet end skade dens anseelse. De frem-

mede diplomater havde vist nok ret i, at den danske

pohtik var beregnet på muligheder, som den ikke var

herre over. i det man håbede, at en revolution i Rus-

land eller en opstand i Sverrig skulde spille den sejren

i hænde uden synderlig bekostning. Men medens man
ventede herpå, gik den belejlige tid tabt. — Der fejles

næppe, når det antages, at kongen selv har en stor an-

20*
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del i den måde, hvorpå den sag lededes. Hans egne

ovenanførte ytringer vise, at han har samvittighedsfuldt

overvejet, om den krig, han tænkte på at begynde, var

retfærdig eller ej, og han har næret betænkeligheder ved

at understøtte et oprør i et fremmed land. En tysk

forfatter giver følgende fremstilling af kongens bevæg-

grunde: »Kong Christian VI. havde en tysk hofpræst

ved navn Bluhme, som formåede såre meget hos ham.

Denne forestillede kongen, at kronprinsens succession i

Sverrig og genoprettelsen af den kalmarske union ej

kunde iværksættes uden blodsudgydelse; men det var

uforsvarligt for Gud at udgyde menneskeblod for en

krones skyld. Den fromme konge antog denne forestil-

ling og forbød at understøtte Dalkarlene med penge eller

råd« M. Det er ikke umuhgt, at kongen af religiøse

grunde er gyst tilbage for en krig: men det er kun

skade, at han ikke tillige undlod at true med den. —
Det var i årene 1742—43 grev Schulins statsmands-

dygtighed skulde stå sin prøve: han stod her over for

en virkelig stor opgave; men hvis man tør dømme en

statsmand efter de resultater, han opnår, vil dommen
over Schulin ikke blive gunstig : ti medens det med rette

kan siges, at Rosenkrands havde løst de opgaver, der

vare ham stillede, var alt mislykkedes for Schulin. Den

gode forståelse med Sverrig var brudt: Rusland var

fjendtlig stemt mod Danmark; det slesvigske spørgsmål

havde antaget en skikkelse mere faretruende end nogen-

sinde, og Danmark havde uden ringeste nytte an-

vendt et par millioner rd. til rustninger. Den danske

politik var i de 4 år 1739—1743 overordentlig omskifte-

hg. Næppe er forbundet med England sluttet, før under-

handlingerne med Frankrig begynde ; i året 1 741 tænkes

^) Mneraos. II, 180 efter Busching, Lebensgesch, denkviirdiger Per-

sonen I¥ s. 83 og 84.
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der på at føre krig efter omstændighederne med Sverrig

eller Rusland: det næste år aftales det med Frankrig at

arbejde på en alliance med Sverrig, og et år efter er

krigen med dette land ved at udbryde, medens dog

Danmark atter stikker sværdet i skeden uden at opnå

det ringeste af, hvad det havde tragtet efter. — En så-

dan politik skulde ikke vinde de fremmede magters

agtelse, og det var ikke så underligt, at dens resultater

bleve tarvelige. Schulin synes at have manglet den ud-

holdenhed
,

der måske var Rosenkrandses ypperligste

egenskab, og som denne især lagde for dagen ved at

blive ved at søge en god forståelse med Sverrig. De to

statsmænd havde samme formål, ti det er dog i Schulins

som i Rosenkrandses tid det slesvigske spørgsmål og

forholdet til hertugen af Holsten, der er den akse, hvorom
alt drejer sig; men der er noget utålmodigt hos Schulin;

når en ny chance byder sig til, griber han den, og han
gør let skridt, hvis konsekvenser han ingenlunde er til-

sinds at tage.

Efter at striden med Sverrig således var endt, måtte

det danske diplomati så at sige begynde forfra; de

gamle forbindelser vare opløste eller i det mindste

svækkede; kun den franske alliance fra 1742 stod

endnu ved magt; men den havde ikke forhindret de to

magter tra at modarbejde hinanden under det svenske

tronfølgervalg og således bidrage til, at den russiske

indflydelse sejrede. For Danmark var det især sub-
sidierne, der vare af betydning; Frankrig skulde be-

tale 400000 rd. årlig, 100000 i hvert kvartal, og denne
sum, der udgjorde næsten 10 pet. af et års indtægter,

var stor nok til at spille en betydelig rolle i statens

husholdning. Men medens subsidierne i året 174:^ vare

blevne betalte til de bestemte tider, var der i 174;J kun
bleven betalt 2 kvartaler, så Danmark altså havde
200000 rd. tilgode, og d. 15. Marts 174-t, da der atter
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skulde være ydet et afdrag, gik også hen. uden at der

kom penge. Grunden var dels den. al Frankrig, der

var indviklet i den østrigske arvefølgekrig. selv havde

brug for de penge, der kunde skaffes tilveje; men dels

også, at ministrene benyttede den danske regerings

pengetrang til at få den til at opfylde deres ønsker for

at opnå en udbetaHng. og det store tilgodehavende, den

fik, gjorde, at den ikke kunde bryde med Frankrig uden

at udsætte sig for at miste en stor sum. Det var for at

bringe denne sag i orden, J. H. E. Bernstorff i April

måned 174-1: kom som extraordinær envoyé til Paris,

Det var vanskelige omstændigheder for en sag af den

natur som hans hverv. Alle vare optagne af krigen;

kongen var ved hæren i Flandern, og Bernstorf måtte

også en tid lang opholde sig i lejren der. Men han

drev sagen med sin sædvanlige energi, og det lykkedes

ham snart at afpresse den franske regering 100000,

snart 50000 rd., uden at han dog kunde få hele Dan-

marks tilgodehavende. Han foreslog, at dette skulde be-

tales med anvisninger på statskassen; men dette stran-

dede på generalkontrolleurens modstand. Han så sig

ikke i stand til at fastsætte en bestemt betalingstermin

for disse, og uden denne vilde de blive genstand for

spekulationen og således skade statskassens kredit. —
Henimod slutningen af året 1744 fandt der atter en af

de svingninger i den danske politik sted, for hvilke den

under Sehulins ledelse bestandig var udsat. Det var

Frankrigs hensigt i foråret 1745 at angribe Hannover,

hvad ministeren, kardinal Tencin. ligefrem sagde Bern-

storff. Men Danmark havde i året 171.5 påtaget sig at

garantere Hannover de to landskaber Bremen og Verden.

Den engelske gesandt Titley gjorde nu ikke blot denne

forpligtelse gældende, men han søgte tillige at drage

Danmark bort fra Frankrig og atter knytte det til den

engelske politik, og den danske regering synes ikke at
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have været utilbøjelig til at indlade sig på forhandlinger

med England, uden tvivl for en del af hensyn til Olden-

borg og Delmenhorst, der vilde være meget udsatte, når

krigen brød ud i det nordvestlige Tyskland. Schulin

har formodentlig ikke havt nogen god samvittighed ved

denne handel; ti Bernstorff fik ingen underretning om
den hjemme fra, hvorimod de franske ministre Tencin
og Argenson gentagne gange omtalte for ham, at der

gik stærke rygter om, at den danske konge havde sluttet

sig til England, og at dette måtte anses for et brud på
traktaten med Frankrig. Samtidig søgte de at bevæge

den danske konge til enten ligefrem at tiltræde for-

bundet mellem Frankrig og Preussen, eller i det mindste

overlade Frankrig et hjælpekorps. Den danske regering

afslog dog bestemt begge dele, men Bernstorff lagde

indtrængende Schulin i)å sinde, hvis han vilde bevare

den franske alliance, at modsige rygterne om den

engelske, eller, hvis Danmark virkelig havde påtaget sig

en garanti for hele Hannover eller for Bremen og Verden,

da — så ubehageligt det end vilde være for ham person-

ligt — at meddele Frankrig det; ti dette land havde, så

længe traktaten med det ikke var udløbet og Danmark
modtog subsidier fra det, ret til at gøre regning på det

som en allieret. — Dette Bernstorffs råd blev fulgt, og

det lykkedes ham virkelig at bevare det gode forhold

mellem de to lande. I Januar 1 745 slog Schulin på, at

den danske konge kunde være tilbøjelig til at mægle

mellem de krigsførende magter, og Argenson synes at

have grebet denne tanke med iver; ti endnu inden han

havde talt med sin konge derom, forsikrede han Bern-

storlf, at denne med glæde vilde modtage en mægling,

når det blot ikke blev Frankrig, der skulde gøre tilbud

om fred. Det faldt dog ikke i Christian VPs lod at gøre

ende på den østrigske arvefølgekrig. Men i begyndelsen

af året 1746 blev der afsluttet en ny traktat mellem
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Danmark og Frankrig. Begge parter forpligtede sig

til ikke at indgå forbund, der kunde skade den gen-

sidige gode forståelse ; tidligere traktater bekræftedes,

især garantien for Slesvig; der skulde arbejdes for. at

der ikke i Tyskland skete nogen indskrænkning i fyrster-

nes og stændernes frihed; Danmark måtte ikke mod-

virke Frankrig og dets allierede, ikke sternme imod det

på de tyske rigsdage, og ikke understøtte dets fjender

med tropper, dog måtte det opfylde den traktat, hvor-

ved det havde garanteret Bremen og Verden. Frankrig

forpligtede sig til i tre år at svare 400,000 rd. årlig i

subsidier, og de beløb, der resterede efter den forrige

traktat, betaltes. Det var dyrt nok, Frankrig måtte be-

tale Danmarks neutralitet, og grev Bernstorff havde ved

den hele forhandling hævdet sit navn som en over-

ordentlig duelig diplomat. ^). — Det var således anden

gang, at England i striden med Frankrig om Danmarks

alliance trak det korteste strå, og det skulde ske endnu

en gang, da den her omtalte traktat udløb 1749. Hoved-

bevæggrunden, hvorfor Danmark valgte Frankrigs ven-

skab, var dog sikkert alle tre gange, at denne stat til-

bød rigehgere subsidier end England. -).

Det var imidlertid ikke i Paris, men i St. Peters-

borg, tyngdepunktet for den danske udenrigspolitik nu

måtte falde. I en af de overvejelser fra året 1743, som

kong Christian VI har nedskrevet, hedder det: »Altså

står det nu ikke til at omtvivle, at vi snart ville få

krig, efterdi der i Rusland findes en ' holstensk prins,

som har håb om at bestige den derværende trone, og

en anden holstensk prins er i Sverrig med selvsamme

Nj kgl. saml. fol. nr. 704. Recueil des depeches du Baron de

Bernstorfl'. envoyé extraordinaire å la eour Francaise, le 3. April

1744 jusqu' au Mars 1747. Især 52. 65, 70, 74. 82. 190.

Hist. tidsskr. 4de række II s. 2B4 og IV, tiO.
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håb: følgelig er det vel bedre at prævenere end præve-

neres. Gud hjælpe os og stå os bil< — Den frygt for

fremtiden, der således havde grebet kongen ved den

eksempelløse lykke, det gottorpske hus syntes at have

gjort, var vel grundet, og det måtte blive en hoved-

opgave for Danmark at genoprette det gode forhold til

Rusland. Her havde man taget det overmåde ilde op,

at den danske regering, da den søgte at bevæge Adolf

Fredrik til at give afkald på sine rettigheder til Hol-

sten, var gået ud fra. at Carl Peter Ulrich havde for-

tabt sine ved at gå over til den græske religion; ti så

rigtig som den danske regerings forudsætning end var

efter det tyske riges forfatning, så langt var det fra. at

den russiske storfyrste tænkte i)å at rette sig efter

denne. I foråret 1744, samtidig med at Bernstorlf

sendtes til Paris, gik Carl Holstein til St. Peters-

borg. Her blev udsigterne noget lysere for Danmark.

da forholdet mellem Rusland og Sverrig efterhånden

blev køligere; kejserinde Elisabet fik ikke stor glæde af

sine opofrelser for Adolf Fredriks skyld; ti denne kom
snart til den erkendelse, at han ikke vilde komme til at

sidde fast på Sverrigs trone, så længe han støttede sig

til det forhadte Rusland, og han kastede sig mere og

mere i armene på hattepartiet med grev Tessin i spidsen.

Dertil kom. at Bestuchef fik større og større indflydelse

hos kejserinden, og han var en fjende både af Sverrig

og Frankrig, medens han altid viste virkelig velvillie

mod Danmark. Det syntes mere og mere Elisabet nød-

vendigt at knække Preussens stigende magt: men under

en krig i Tyskland måtte det være Rusland af største

betydning i Danmark at have en forbundsfælle, der

sikrede det imod at blive angrebet af Sverrig. Den
danske regerings planer gik nu ud på at tilvejebringe en

løsning af det holstenske spørgsmål ved at tilbytte

sig de hertugelige lande mod Oldenborg og
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Traktat med rusland.

Delmenhorst. Kongen var desuden villig til at be-

tale den million rd., som ved traktaten med Østrig og

Rusland af 1732 var bestemt som en godtgørelse for

arveretten til Slesvig, og endelig vilde han overlade

storfyrsten amterne Gottorp og Slesvig, hvorved familiens

stammeslot vilde være blevet i dens hænder. Disse for-

handlinger havde dog kun liden fremgang i Christian VFs
tid, fordi storfyrsten afviste alle tilbud fra Danmarks
side. D. 22. Maj 1746 sluttede kejserinderne af Rusland

og Østrig et forbund i St. Petersborg, i hvilket de bl. a.

også lovede storfyrsten at arbejde på, at han igen kunde

komme i besiddelse af hertugdømmet Slesvig ; men sam-

tidig, d. 10. Juni, afsluttede Rusland en traktat med
Danmark, der i det mindste må betragtes som en

slags våbenstilstand, så længe EUsabet levede. Traktaten

skulde gælde for 15 år; de to magter garanterede hin-

anden deres stater; men fra denne garanti undtoges

Slesvig, medens kejserinden dog lovede at anvende sin

indflydelse på at bringe striden med det holstenske hus

til en venskabelig slutning. 1 en hemmelig artikel for-

pligtede hun sig desuden til aldrig at tillade, at en

svensk konge skulde komme til at besidde Holsten, og

til at søge at bevæge arveprinsen af Sverrig til at give

afkald på sine rettigheder til Slesvig og Holsten, mod at

disse overførtes til Oldenborg og Delmenhorst. Herved

var det altså anerkendt, at Rusland vilde forhandle på
dette grundlag, og udsigten til at bevæge Adolf Fredrik

til at give afkald på sine rettigheder fik forhøjet betyd-

ning derved, at Carl Peter Ulrichs ægteskab var barn-

løst. ') Dette blev den sidste traktat, kong Christian VI

') Uddrag af traktaten i Eeedtz repertoire. — Samlgn. Malmstrøm

111. 169. — Xv kgl. saml. 4. 1106, Leben und Thaten des jiingst

verstorbenen Konigs Christian Yl. Den , som det synes vel

underrettede forf. skriver: . . . »und es ist keine Zweifel, dass

nicht auf diesen Fusz der Vergleich zwischen beyden Puissancen

bald vollends zu einem erwiinschten Ende kommen werde«.
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afsluttede. 1 året 174.5 sendtes den yngre grev Danne-
skjold med en eskadre til Algier for at gøre ende på

de plyndringer, de danske skibe vare underkastede fra

de algierske sørøveres side. Eskadren bestod af 4 skibe,

og den synes at have iværksat en slags blokering af

Algiers red, indtil beyen gik ind på den danske regerings

fordringer. Det lykkedes også at få sluttet en gunstig

traktat d. 10. Avgust 1746, fire dage efter kongens død.

VIII.

Dagligt liv ved hoffet. Kongens død. Dronningen. Slutning.

Kong Christian VI har holdt dagbøger, der for

årene 1740— 1744 ere bevarede og udgivne^). De inde-

holde så godt som ingen oplysninger om de større be-

givenheder, der indtraf, hvorimod de give et billede af

hoffets daglige liv. Dette var på en gang uroUgt og

stille. Det var uroligt, for så vidt som kongen, dron-

ningen og i det mindste i de senere år deres børn be-

standig rejste fra det ene slot til det andet. Om sommeren

synes de sjældent at have været en uge i ro. men de

droge rundt mellem Frederiksberg, København, Frederiks-

borg og Hirschholm, uden at der ses at have været

nogen grund til alle disse rejser, der må have optaget

utrolig megen tid. En gang imellem besøgtes også

Vallø. Af og til gjordes der større rejser, således til

Norge i året 1733; til denne rejse udrustedes 2 orlogs-

skibe, en fregat og tre mindre skibe : kongeparret led-

') Danske samlinger 2. række V (1740) og IV (1741—1744).
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sagedes af Rosenkrands. Løvenørii og begge kancelliets

expeditionssekretærer ; hele suiten udgjorde 137 menne-
sker '). Dette var dog den eneste gang, kongen kom så

langt; derimod rejste han jævnlig over Sælland, Fyn,

gennem Slesvig til Holsten, hvor der gerne gjordes et

længere ophold hos dronningens broder, markgrev

Friederich Ernst på godset Drage. Hensigten med disse

større rejser synes for en stor del at have været at

• holde mønstring over tropperne, både de hvervede og

militsregimenterne. Men en hovedgrund til hele denne

bevægelighed har det vistnok tillige været, at hoffet og

særlig dronningen har kedet sig, og det er intet under.

Ti der har sjældent været et hof, hvor det har været

så fattigt på adspredelser som ved Christian VPs. Ved
særdeles højtidelige lejligheder, som ved kroningen d. <3.

Juni 1731, kunde der udfoldes stor pragt; men i alminde-

lighed var der meget stille. I begyndelsen af året 1735

spørger kongen i et brev grev Zinsendorf, om han kan

og tør holde assemblé ved hoffet. Ti, siger han, det er

vist, vi leve som eremiter; folk beklage sig over, at de

ikke få kongen og dronningen at se. og han véd ikke

anden måde, hvorpå dette kan ske, end ved assembléer. ^)

Hvad greven har svaret hertil, er ubekendt: men vist er

det, at der ikke findes spor til, at sådanne selskaber

blev holdt. Ved højtidelige lejligheder, kongelige fødsels-

dage osv. var der taffel, men kun for 14—18 personer

af den højeste rang. Der blev ikke spillet ved hoffet.

Da grev Tessin 1739 kom til København tilligemed sin

frue og skulde opholde sig nogle dage på Hirschholm,

udtalte kongen sin frygt for, at hans gæster skulde kede

sig, »efterdi vi ikke spille«. Men hvor magtpåliggende

det end den gang var ham at gøre et godt indtryk på

') Thottske saml. fol. nr. 913.

2) Mnemos. IV, 312.
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grev Tessin, faldt det ham dog ikke ind at foranstalte

de ved et hof sædvanlige forlystelser. — Foruden ved

rejserne søgte man adspredelse ved skiveskydning og

jagt; dronningen deltog i begge dele. Der blev holdt

større jagter, men kongen skød også ofte lejlighedsvis,

f. eks., når han kørte fra Frederiksborg til København.

En tarvelig fornøjelse må det have været, når han d. 21.

Juni 1 74<t sad i biblioteksvinduet på Gottorp slot og

skød et vildsvin, der var fanget og indespærret på slottets

rendebane.

Det omtales aldrig, at der blev danset ved hoffet.

Derimod musiceredes der af og til, således på dron-

ningens fødselsdag d. 30. Juni 1744, da der var »kon-

cert de musique«, hvorved kronprinsessen spillede »gene-

ralbas på klaveret". De eneste større festligheder var,

at der en gang imellem holdtes et såkaldt karussel

eller ringridning. Således 1742, 1744 og ]745. Der var

da et prægtigt offentligt optog, men selve ridningen fandt

sted i ridehuset på Kristiansborg. hvor den overværedes

af et fornemt indbudent selskab. Ved kronprinsens for-

mæling d. 11. Decbr. 1743 var der om aftenen »gro.sze

Taffel und bundte reihe«, ligesom det ene af de omtalte

karusseller holdtes nogle dage efter. Men også disse

forlystelser vare mistænkelige i de frommes øjne. Efter

karusselet i 1742 fik kongen et brev fra »en tante« —
formodentlig en af dronningens slægtninge — der ud-

talte sin frygt for, at en sådan fest var syndig. Kongen

takkede hende for hendes omhu for hans sjæl, men for-

sikrede tillige, at det ikke havde været noget egentligt

karussel. men kun en ringridning, og at han selv ingen

virkelig fornøjelse fandt i slige sager, ^j Kirken og
gudstjenesten spillede en betydelig rolle i hoffets liv.

Der prædikedes to gange hver helligdag, og som oftest

O »Danske kongers hist.« 415. 6. 1742, 30te April.
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hørte kongen begge prædikenerne. Dog skete det også,

især på rejserne, at han søndag eftermiddag holdt møn-
string. Den kongehge familie gik til alters to gange om
året; d. 10. April 1740 blev kronprinsen, der den gang

var 18 år gammel, konfirmeret af Bluhme. I året 1742

konfirmeredes hans søster, prinsesse Louise. »Sie be-

stund sehr wohl im Examen« skriver kongen. Når lejlig-

heden bød det, var der større kirkelige højtideligheder:

således da Kristiansborg slotskirke indviedes d. 27.

November 1740. Sangen ledsagedes da af pauker og

trompeter, og ved Tedeum løsnedes kanonerne. D. 12. Maj

1743 døbtes en tolvårig negerdreng, der var tjener hos

kongen: denne og den øvrige kongelige familie stod

fadder.

Hvad der må have bidraget til at gjøre hoffet trist

var dronningens bestandige sygelighed. I de

år, de omtalte dagbøger omfatte, led hun ikke af nogen

alvorlig sygdom: men hvert øjeblik høre vi, at hun ligger

1, 2 eller 3 dage syg. Kongen nævner bestandig, hvad

hun fejler: Svimmelhed, hovedpine, tandpine o. desl.,

og han takker Gud, når hun atter kan forlade kamret«

og komme til taflet. Hun underkaster sig forskellige

kure, »drikker brønden«, og lader sig ligesom kongen

hyppigt årlade. Også han må ofte holde sig inde for at

holde svedekur o. desl, ligesom han anfører, at de tage

piller, drikke Pthisane« (bygsuppe) el. desl. En dag i året

1745. da kongens sidste sygelighed var begyndt, tog han

nogle dråber, som livmedikus Blumenberg havde tillavet

»af guldmineral eller erts«. Det synes, at dronningen

har været nervøs og vanskelig at omgås, men tillige at

kongen har hængt ved hende med troskab og kærlighed.

— Egenthg omgang forhindrede den strenge etikette.

Det omtales aldrig, at nogen af de højere embedsmænd
kom ved hoffet undtagen til taffels. På rejserne

kunde der aflægges besøg hos godsejerne; ellers synes
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SøUerødgård . grev Danneskjolds ejendom, at være det

eneste sted. hvor kongen og dronningen en sjælden gang

gjorde besøg. Men i sine tyske slægtninge havde

dronningen en omgangskreds, der var hende jævnbyrdig.

Hendes moder levede her til sin død 1737; hendes

ældste broder, Georg Friederich Carl, arvede fade-

rens fyrstendømrhe , som han dog først tiltrådte 1726.

han nåede at afbetale faderens gæld og døde 1735. Den
næstældste, FriederichErnst, var allerede af Frederik

IV bleven ansat i dansk militærtjeneste. Christian VI

udnævnte ham til statholder i Slesvig og Holsten; som
sådan dæmpede han den dog næppe synderlig farlige

bondeopstand, der i anledning af landmiUtsens oprettelse

udbrød i Ditmarsken. Han var en mand. der nok havde

lyst til at udvide sin myndighed: kongen måtte et par

gange give ham irettesættelser, fordi han foretog em-
bedsudnævnelser, der ikke kunde tilkomme ham. I øvrigt

holdt han strengt på sin værdighed; i året 1737 be-

klagede han sig over, at folk ikke vilde overholde sor-

gen over hans afdøde moder. En anden gang var han

meget vred over, at en præst i kirkebønnen tiavde

»skældt ham ud« for markgrevelig exellence, medens
den rette tittel var durchlauchtighed , hvorom kongen

dog mente, at, det jo godt kunde være en følge af præ-

stens dumhed. Friederich Ernst synes at have været

en ganske almindelig tysk kavalleriofficer med store

forestillinger om den betydning, hans fyrstelige fødsel

gav ham. Han ejede godset Drage ved Itzehoe, hvor

han modtog besøg af den kongelige famihe, når denne

kom til Holsten. — Den yngre broder, Friederich
Christian, var ligefrem et mauvais sujet. Frederik IV

havde også ansat ham i dansk tjeneste; i året 1734 bad

han kongen om at forfremmes til oberst. Denne skrev

da til ham, om han tiltroede sig at kunne kommandere
et regiment. Hvis dette ikke var tilfældet, og hvis han
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ikke vilde holde op at følge dårlige folks råd, måtte han

heller blive borte end komme for at prostituere sig og

gøre kongen og dronningen skam. Han kom dog og fik

det fynske regiment : men der var ikke gået et halvt år,

før kongen måtte skrive et meget strengt brev til ham,

hvori han lader ham vide, at han bærer sig ad, som
om han ikke var ved sin forstand, og truer ham med at

fratage ham regimentet og lønningen. En månedstid efter

finde vi ham i Tyskland, hvor den ældste broder har

ladet ham arrestere på slottet Blasenburg ved Baireuth.

Kongen blev dog ved at tage sig af ham; han skrev til

G. Friederich Carl, at hofpræsten SchHckmiiller , som
havde besøgt broderen, nu havde bragt det så vidt med
ham. at han atter kunde løslades, og bebrejder ham at

have handlet for hårdt mod ham; han burde have be-

tænkt, at de havde hvilet under samme moderhjærte, og

at broderen bar dansk felttegn og en dansk orden.

Men han har dog ikke bedre tro til denne, end at han

vel vil, at Fr. Carl selv skal gå til ham for at løslade

ham; men han må ikke gå alene, og han skal lade

broderen give et revers for, at han ikke vil hævne sig.

Han slap virkelig løs, men et par måneder efter, endnu

i året 1734 var det Uge galt, og kongen skrev nu selv

til Fr. Carl og rådede ham til at arrestere ham igen;

han vilde ikke rappellere ham til Danmark, hvor han

kun gjorde sin moder og sine sødskende sorg og skam.

Om han forbedrede sig, er meget uvist, men efter dron-

ningens ønske fik han dog 1737 lov til at beholde sit

regiment ; han levede siden i Wandsbek skilt fra sin

kone. 'j En fjerde broder, Albrecht, der var østrigsk

offiger, faldt i ItaUen i året 1734. Det elskværdigste

medlem af dronningens familie var hendes søster, Sophie
Caroline. Hun var gift med fyrsten af Ostfriesland og

') Forskellige skrivelser i Geh. ark. Danske kongers historie.
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blev enke i året 1734. Hendes stilling var den gang

temmelig mislig, især fordi hendes mand havde været

forgældet og kreditorerne nu faldt over hende. Da
kongen sendte hende 6000 rd., var hun ham meget tak-

nemhg, så mange penge havde hun aldrig havt før. Men
også i andre henseender var" der vanskeligheder for

hende og hendes søn, Carl Edzard, der skulde succedere

faderen. Fredrik IV. havde 1727 måttet sende fyrsten

hjælp mod Preussen og mod hans egne undersåtter. Et

kompagni af de danske tropper lå endnu i landet, og

fyrstinden beder, at de må blive der: hun nærer

frygt for Preussens udvidelseslyst ; denne stat, skriver

hun, >vil ikke lade sig nøje med den halve verden-

.

Grev Lynar blev sendt til Ostfrisland for at være hende

til hjælp, og han løste sin opgave til hendes og sønnens

fuldkomne tilfredshed. I året 1735 kom hun til Dan-

mark efter kongens indbydelse og fik bolig på Freden«^-

borg. De penge, han havde lånt hende, blev hende

skænket, og der blev tilsikret hende en årlig pen-

sion af 16600 rd., hvori dog hendes apanage var ind-

befattet; men denne blev sjældent udbetalt. — Som det

var naturligt, var hun en stadig gæst ved hoffet, og et

rygte, som Riegels har gjort sig en fornøjelse af berette

som en afgjort sag, fortalte, at kongen stod i en utillade-

lig forbindelse med hende. I året 1770 fremkom et

liderligt fruentimmer med den påstand at være en datter

af fyrstinden ; hun skulde være født omtrent 1 740. Sagen

blev nøje undersøgt i en kommission, og det blev fuld-

stændig bevist, at der ingen sandhed var i hele histo-

rien *). Det synes dog utvivlsomt, at dronningen, der både

») H. Stampes erklæringer VI, s. 215. Mncm. II, 52 £f. og for-

talen. Når J. Møller frygti-r for, at Frauens afskedigelse som

konlcssionarius skulde blive brugt som bevis for beskyldningen

L Koch: Kong Christian VI. 21
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efter Charlotte D. Biehls i) og Camillys ovenfor anførte

beretning var meget skinsyg, har fnndet. at kongen viste

hendes søster for megen opmærksomhed. Der existerer

nemlig et udateret brev fra ham til dronningen, hvoraf

det kan ses, at hun gentagne gange har ytret ønske om.

at hendes søster vilde rejse bort, og kongen erklærer

sig af sit ganske hjærte villig til at lade hende rejse,

for at han kan vinde sin hustrus tillid og hele hjærte.

skøndt det vil gøre ham ondt for fyrstindens skyld ^). I

dagbogen for 1743 siges det, at f^Tstinden den 27. Sep-

tember kom hjem fra en rejse, men hun blev kun én

time i København og rejste derpå til Fredensborg. Den
næste dag hedder det: »I dag, lørdag, forblev dron-

ningen i kamret på grund af hovedpine og »Fliisze«.

Jeg blev hos hende den hele dag<. Dronningen holdt

sig dog inde endnu en dag. Meddeleren, dr. Brock,

mener, rimeligvis med rette, at hendes skinsyge her er

kommen til udbrud, og at hun ved fyrstindens ankomst

har opført en ubehagehg scene. Har dette været til-

fældet, har hun dog hurtig ladet sig overbevise om, at

hendes mistanke var uden grund; ti den 3. Oktober

kørte hun med kongen og deres børn til Fredensborg

for at aflægge fyrstinden et besøg. Denne blev også i

Danmark, til sin død 1764. I året 1740 afslog hun et

ægteskabstilbud, der gjordes hende af prinsen af Wiir-

temberg Oels. — Christian VI. og hans dronning have

mod kongeu og fyrstinden, kunde ban have sparet siu ængstelse;

ti Frauen blev afskediget 1733, mere end et år før fyrstinden

kom til Danmark. — Danske kongers hist. indeholder mange op-

lysninger om fyrstinden.

') Hist. tidsskrift, 3 række, LV. brevene til Biilow.

-') Dansk mndsskr. 1865 s. 57. Brevet, der fra Sorø er afleveret til

Geh. ark., har til overskrift: Allerunterthånigste Promemoria an

meiner allerliebsten Engels Konigin, worauf mir eine gnådige

Antwort ausbitte. — Det findes både i klade og renskrift, begge

med kongens egen hånd. Kladen er stærkt rettet.
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næsten altid været sammen; det er en midtagelse, når

de skilles ad; hun er med ham på rejser, jagter, møn-
stringer, og det slår ikke fejl, at grunden til, at den

arbejdsomme mand har brugt så megen tid til at skifte

opholdssted, har været, at han kuu befandt sig vel i

dronningens nærværelse, og for hende, hvis tid kun var

lidt optaget, vare disse rejser en nødvendig adspredelse.

Som et vidnesbyrd om kongeparrets lykkelige samliv kan

også den orden de Tunion parfait betragtes, som dron-

ningen indstiftede på sin bryllupsdag 1733. — I sit få

dage efter kongens død nedskrevne testamente takker

hun Gud, »at han ved sin egen tilskikkelse, uden at

mennesker have bidraget noget dertil, har givet mig en

sådan uforlignelig konge og gemal, med hvem jeg i 25

år har levet i uforanderlig kærlighed og glæde, og som

har elsket mig hjærtelig til sin sahge død«. Til den nær-

mere omgangskreds for den kongelige familie hørte også

prinsesse Frederikke af Wiirtemberg, der var abbe-

disse på Vallø. Ifølge traditionen skal hun have været

meget lidt elskværdig. I året 1742 måtte hun gøre

fyrstinden af Ostfriesland undskyldninger for ytringer,

hun havde brugt om hende, og nogle måneder senere

klagede dronningens kammerfrue Marie v. Beilwitz over,

at prinsessen havde beskyldt hende for at have voldt

hendes sygdom ved gift. Kongen lod sagen undersøge

ved Berkentin, og abbedissen måtte atter tage sine ord

tilbage^). En tysk fyrste. Carl Christian Erdmann.
prins afW li r t em b e r g O e I s, var kommandør for garden.

Det er alt nævnt, at dronningens søster afslog hans

ægteskabstilbud 1740; men han trøstede sig hurtigt: ti

det næste år giftede han sig i Tyskland med en com-

tesse af Solmer. De boede på Frydenlund og kom meget

hyppigt til hoffet. — Endelig må nævnes grev CG. Stol-

*) Geheimearkivet.

21^
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berg, herre UnVerningerode. Han stod vel ikke egent-

lig i dansk statstjeneste; men han opholdt sig her ofte

og havde en høj stjærne hos dronningen, der havde givet

ham ordenen de l'union parfait i brillanter, hvad ellers

kun fandt sted med fyrstelige personer; som enke ind-

kaldte hun ham og ansatte ham 1755 som sin overhof-

mester. Også kongen rådførte sig med ham om mange

anliggender.

Christian VI. var meget langt fra at være nogen

dårligt begavet mand. Han havde en forstandig opfat-

telse, og han søgte med flid at sætte sig ind i de sager,

der forelå ham. Han kan heller ikke siges at have fået

nogen dårlig opdragelse kun var det ikke en sådan, som

var sædvanlig for en tilkommende konge. Hverken hær

eller flåde synes at have særlig interesseret ham, hge-

som han heller næppe har havt nogen sagkundskab på

disse områder. Han viste øjensynlig forkærlighed for

landmilitsen, men grunden hertil var. at han personlig

havde sat dens genindførelse igennem, og at det var

ham en æressag, at planen dertil gennemførtes på en

heldig måde. En stor fejl ved hans opdragelse var, at

den var udelukkende tysk. Havde allerede Fredrik IV.

været mere tysktalende og tyskskrivende end Christian

V., blev han heri overgået af sønnen, der vist nok aldrig

talte noget andet sprog, når han kande undgå det. Når han

en sjælden gang skriver Dansk, bærer det tydeligt spor

af, at Tysk var hans sædvanlige sprog. Fransk skrev

han i det hele korrekt, bedre end nogen af hans for-

fædre, og med store, tydelige bogstaver, medens de tyske

ere små og gnidrede. Han havde lært at tegne og fulgte

med interesse sine mange byggeforetagender : han kunde se.

når de tegninger, der forelagdes ham. vare overlæssede

med rokokkoprydelser. og han forkaster en allegorisk frem-

stilling uagtet han finder tanken god, fordi der hører »lec-

ture« til at forstå den. — I hele den indenrigske styrelse er
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det ham magtpåliggende at ramme undersåtternes vel

og han skyr hverken ulejlighed eller bekostning for at

nå dette mål. Mest selvregerende har han været i kirke-

sager ; men når han Her egenhændigt har affattet koncepter

til sine reskripter, er det derfor ingenlunde sagt, at tan-

kerne ere hans egne. Bluhme kan godt have havt den

største del i dem; ti lige så meget, som kongen holdt af

at bruge sådanne uansvarlige rådgivere, lige så bange
var han for at vise det. — Det samme gælder om den

modstand, han i de første år ofte gjorde mod sit kon-

seil, den kan godt være udgået fra Schulin, Danneskjold,

Løvenørn o. a. — Stundom pålægger kongen ligefrem

Schulin at udfærdige skrivelser, som han da egenhæn-
digt vil afskrive: således er det brev affattet, hvorved

Rosenkrands fik sin afsked. Men hvor meget eller lidt

af kongens store brevveksling, der indeholder hans egne

tanker, så viser den, at han har sat sig ind i de sager,

der skulde atgøres, og han har kunnet udtrykke sin me-
ning om dem, og denne mening er som oftest forstandig.

— Mærkeligt nok er der hos denne jævne, man kunde
Jiæsten sige spidsborgerlige konge, der helst beskæftigede

sig med statshusholdningens detail, et vist hang til at

tro det usandsynlige og at indlade sig på æventyrlige

planer, som der kun var liden udsigt til at realisere. Vi

ville ikke hertil regne den iver, hvormed han greb tanken

om at sætte sin søn på Sverrigs trone: ti dette syntes

den gang ikke umuHgt at sætte igennem. Men han for-

fulgte flere år igennem en plan til at blive arving til

Ostfriesland, hvortil han hverken havde ret eller udsigt.

Han kunde spendere flere tusinde rdr. på grev d'Esnevals

luftige planer, og han havde i det mindste lyst til at

indlade sig med en mand. der forstod den kunst at gøre

sig skudfri. »Gik kunsten an, da var den vel 500 du-

kater eller mere værd.« De farligste følger havde denne

tilbøjelighed ved den lettroenhed, hvormed han greb alle-
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hånde industrielle forslag og understøttede samvittigheds-

løse eller uduelige projektmagere. — Det skal også be-

mærkes, at han var medlem af en art frimurerselskab,

det Anti-Ma^onske selskab kaldet, der kun optog fyrste-

lige og fornemme personer. Han overtalte med nogen

møje dronningen til at gå ind i det; hun var bange for

at der ikke bevaredes tavshed, og at hun skulde have

for store omkostninger^).

Christian VI. var ikke nogen populær konge; sorgen

over hans død synes ikke at have været så stor som
glæden over hans eftermand. Grunden hertil må dels

søges i hans mangel på personlighed, der kunde gøre

indtryk på mængden, men dels også i. at han vist nok

mindre end nogen anden konge af hans hus har været

tilgængelig for undersåtterne. Den så tidt omtalte jærn-

kede. der skulde forhindre vognene i at komme for nær

til slottet, er som et symbol i den henseende. — Men
den værste plet på kongens karakter er hans mistænk-
somhed. Han nærede bestandig frygt for, at de højere

embedsmænd skulde føre ham bag lyset, og han stolede

langt mere på efterretninger, han indhentede under hån-

den, end på dem, han modtog ad officiel vej. Da J. L.

Holstein skulde overtage det danske kanceUi og ind-

træde i konseillet, spurgte kongen ham, »om han vil give

os efterretning om alt, hvad han kan erfare i kancelliet

og konseillet eller anden steds, når det angår vor tjeneste.

— Om han vil undlade at sige enten konseillet eller

nogen anden noget om vore betænkninger, eller hvad vi

have anbefalet eller sagt ham, og i alle stykker og mod
alle mennesker være indesluttet og tavs, men mod sin

herre åbenhjærtig. oprigtig og fortrolig« ^). Vi se her

tydelig udtalt, hvorfor kongen var misfornøjet med Ro-

1) Danske kongers hist. nr, 403.

2) Smstds. 439 6.
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senkrands. Denne behandlede kongens mundtlige og

skriftlige ytringer som officiellle. så han meddelte ^:ine

kolleger dem, og i det mindste efter en udtalelse af kon-

gen, også sin kone. Kongen vilde have dem betragtet

som private, kun vedkommende den, til hvem de vare

henvendte. Men man tænke sig, hvorledes forholdet

måtte blive i konseillet og kollegierne, når enhver måtte

betragte sine kolleger som spioner, der privat refererede,

ikke resultatet af forhandlingerne, men hvad der under

disse var forefaldet. Denne lyst til at forhandle med de

enkelte bevirkede også. at kongen sjældent forlangte kon-

seillets erklæring, men næsten al tid dets enkelte med-
lemmers hver for sig. Det samme var tilfældet med
de mange kommissioner, der nedsattes; hvert medlem
måtte give sit særskilte votum, disse blev sendt til kon-

gen, og først når han havde gennemgået dem, bemyn-

digedes kommisionen til at afsige sin kendelse. — Kon-

gens mistænksomhed og lyst til at gå bagveje viste sig

også derved, at han idelig lod breve udtage af postsæk-

kene og åbne, hvorved han rigtignok kun fulgte det

eksempel, hans fader havde givet ham. Man fristes til

at tro, at han også har anvendt dette middel over for

dronningen eller i det mindste den tyske hofkreds ; ti den

12. Januar 1739 fik overhofmarskal Gramm ordre til i

største hemmelighed, før posten bragtes på posthuset, at

udtage alle til Niirnberg, Baireuth og Erlangen adresserede

breve. — Det er en bekendt ytring af Luxdorph, at

under Fredrik IV. frygtede man ikke, og havde dog

grund dertil ; under Christian VI. frygtede man, og havde

ingen grund dertil; under Fredrik V. hverken frygtede

man eller havde grund dertil. Men det er ikke rigtigt

for Christian VI. 's vedkommende ; allerede begivenhederne

ved hans tronbestigelse vise dette, og det var ikke nogen

hemmelighed, at kongen søgte oplysninger om sine under-

givne ad krogveje og at mænd, hvis stilling ikke beret-



328 Straffenes mildhed.

tigede dem dertil, vare hans rådgivere. Rosenkrands,

Plesseiierne, Benstrup og Lutken ere også vidnesbyrd

om, at der var grund til at frygte, men ikke for fængsel

eller skafot, men for bortvisning fra hoffet, i det aller

højeste afskedigelse uden pension, men i reglen kun for-

Hyttelse eller pensionering ^).

Det er ikke vanskeligt at se Christian VI. 's skrøbe-

ligheder og karakterfejl. IMen selv når alt, hvad derhen

hører, samles, må det dog siges, at der ikke på den tid

i Evropa var noget hof. hvor der levedes et så kristeligt

og ærbart liv som ved det danske, og tåler hans rege-

ring end ikke i kraft og dygtighed at sammenlignes med
adskillige af de samtidige f>Tsters, så var der dog ingen

af disse, der således som han ærligt stræbte at handle

efter sin samvittighed og gøre, hvad ret var imod alle.

Vi have påvist, at der skete uretfærdigheder, men tiUige

hvor milde de straffe vare, som ramte dem, der faldt i

unåde. Så fremt de levede nogle år, fik de pension

eller kom igen i statens tjeneste. Det skal dog her

nævnes, at kongen synes en gang at have udstedt et

lettre de cachet, uden at man kender grunden til det.

I året 1734 skrev han til sin minister i Holland, Griis,

at han skulde forespørge, om en fremmed forbryder

kunde anbringes i tugthuset i Amsterdam, uden at nogen

fik noget at vide derom. Da dette ikke kunde ske, blev

*) Det er øjensynligt, at det er med faderens exempcl for øje, at A.

G. Moltke formaner Fredrik V. til at have tillid til medlem-

merne af sit konseil: »Es ist unmoglich, dass ein solcher Mann

sonst in Dero Diensten etwas niitzliches ausrichten koune. Er

wird in allen seinen flandliingen zaghaft uud verfållt ofters dahin

dass er mehr auf seiue Erhaltung als aiif das Wohl des Staates

denkt und arbeitet. Er kann und darf uichts in Vorschlag bringen,

well er Ijefurehtet, dass seine Vorschlage nicht befolgt, undwenn

sie auch gleich im Ånfang Beifall finden, dennoch nicht unter-

stiitzt und nach seinem Plan ausgefiihrt werden«. — Hist. tids-

skrift 4 række IV. 47.
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vedkommende sat på Aggerlms fæstning, hvor han skulde

holdes afsondret fra alle, kun en præst måtte tale med
ham. Til hans underholdning anvistes 150 rd. årlig af

chatolkassen ^).

Der er næppe nogensinde gjort ei) mands eftermæle

større uret, end når Christian VI. er hleven beskyldt

for hykleri. Hans gudsfrygt var i sandhed oprigtig;

som alle den gang betragtede han en konge som den,

der særlig var Guds tjener efter de jødiske kongers for-

billede ; men han tog det også alvorligt med at ville være

en Guds tjener. Da han 1733 var i Norge, sagde han

til Hersleb: »Jeg véd ikke, hvor lang tid jeg har; jeg

vil gerne gøre noget godt, medens jeg er til.« Og han

har ærlig stræbt derefter og ikke skånet sig for arbejde.

Hersleb siger i sin ligtale, at han har udstedt mere end

600 forordninger og alene for Sællands stift over 500

kongelige reskripter. 2) Denne ros synes os noget tvivl-

som, og det er også vist nok, at der den gang ofte i

konseillet afhandledes sager, som nu om stunder vilde

blive afgjorte i et sogneråd; men det lå både i hans

egen betragtning af en konges ret og pligt og i den for-

dring, undersåtterne stillede til ham, at han skulde styre

det små så vel som det store; men der er i det fore-

gående anført eksempler nok på, at hans undersåtters

vel lå ham på sinde, og hvor han ikke ramte det, var

det ikke villien, der manglede ham. Når han troede sig

af Gud indsat til at udøve hele en suveræn konges magt,

glemte han heller ikke, at han skyldte Gud regnskab.

Når han gik i konseillet, bad han Gud være hans råd-

giver, og når han forlod det, bad han, at han vilde vel-

signe de tagne beslutninger. — Som han havde levet,

således døde han også. Hans sundhedstilstand havde

') Mncm. Il, 213.

'^) Hersleb, Klageprædikon 1746, s. 15 og 16.
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længe vakt bekymringer, han led af astma, der gik over

til brystvatersot, og der var bleven indhentet erklæringer

fra tyske læger, således at man havde beskrevet dem
kongens tilstand, men ikke nævnet hans navn. I

sommeren 1746 opholdt han sig på Hirsehholm. Hans

tilstand var foruroligende, uden at man dog tænkte på

nogen nær fare. Kongen selv vidste dog, hvad der fore-

stod. En af hans omgivelser mente for sin samvittigheds

skyld at burde tale til ham om, at døden var nær. Han
svarede ham: »Er du bange? Jeg er det ikke.« Han
trøstede sig med Es. 54,9: >Ti bjærgene skulle vige og

højene rokkes; men min miskundhed skal ikke vige fra

dig, og min freds pagt skal ikke rokkes, siger herren, din

forbarmer.« Endnu d. Sdie Juli havde han været til-

stede ved sin sønnedatter Sophie Magdalenes dåb: men
d. 5te Avgust tog sygdommen en sådan vending, at det

var øjensynligt, at døden var nær. Kongen begærede

den hellige nadvere, og der blev sendt bud efter Bluhme,

men hverken han eller kronprinsen nåede at komme i rette

tid. Den døende sagde den ene gang efter den anden:

»Mein Gott! ich bitte durch Christi Blut, mach' mein

letztes Ende gut!« og til sidst: »Durch deine Gnade und

Christi Blut machst du es mit meinem Ende gut!« Under

dødskampen kastede dronningen sig over ham og bad,

at han dog vilde tage hende med. — Det var den 6te

August 1746 kong Christian VI. døde. — Til tekst ved

sørgeprædikenen over ham valgtes Ap. gern. 13, 26:

David, der han havde sin tid tjent Guds råd, sov han

hen og blev samlet til sine fædre og så forrådnelse. «

^)

^) Skildringen af kongens død er især hentet fra Bluhmes sørge-

prædiken over ham. Denne indeholder mange bidrag til kongens

karakteristik. — Suhm har sagt, at da Hersleb talte, græd alle

foruden Hersleb; da Bluhme talte, ingen uden Bluhme. Dette

er uforståeligt; ti den, der vil læse de to taler igennem, vil

utvivlsomt komme til at give Bluhmes prisen.
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Christian VI. har ikke som hans fader og farfader

efterladt noget politisk testamente. Derimod har han

måske 1737^) affattet nogle regler for, hvorledes der

skulde forholdes, hvis han døde, medens sønnen var

mindreårig. Dronningen skulde da have Falster med

Nykøbing slot til enkesæde, desuden Hørsholm og grev-

skabet Vallø, og medens det øvrige efter hendes død

skulde hjemfalde til kronen, skulde hun have fuldkommen

ejendomsret over Vallø. Hendes moder, brødre og søster

skulde beholde, hvad der var dem tillagt. — Dronningen

skulde være formynderske og regentinde, hun skulde ud-

vælge de 7 formyndere, kongeloven krævede, men hun

skulde beholde de mænd, der ved kongens død sad i

konseillet. Selv skulde hun i alle sager have to stemmer.

—
• De lærdomme og erindringer, som han kunde give

sin søn, vil han indbefatte i de ord: »Fiirchte Gott und

halte seine Gebote ; denn das gehoret allen, allen Menschen

zu.« — Dette testament er dog aldrig blevet andet end

en koncept, og grunden har vel været, at det egentlig

stred mod kongeloven at indsætte et formynderskab, når

kronprinsen havde fykU sit 13de år.

Hvad dronningen angår, er det ikke let at sige

noget fuldt pålideligt om hendes karakter. At hun har

været lidet afholdt, havt et utilgængeligt væsen og en

forkærlighed for Tyskere, der selv den gang måtte være

anstødelig, er vist nok efter de talrige, til dels næsten

samtidige, vidnesbyrd sikkert. Men de mange anekdoter

om hende, som der i den retning have cirkuleret, have

kun liden værdi og have til dels deres oprindelse fra så

dårlige kilder, at det er bedst ikke at gentage dem.

Man har ment, at hun øvede stor indflydelse på kongen;

*) Mnem. III nr. 37. Det der omtalte testament kaldes en dis-

position, og samme overskrift bar det ovenfor nævnte, der er

afleveret fra Sorø til geheimeark.
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men man vil næppe kunne påvise andet herom, end at

stundom hofembeder ere blevne besatte efter hendes
ønske; det kan også være sandsynligt nok, at det er

hendes lyst til kongeUg pragt, der har fremkaldt de mange
bygningsforetagender. Men i ethvert tilfælde stemmede
hun og kongen godt overens i denne henseende. — Når
der tales om dronningens pragtlyst, må det også er-

indres, at efter hendes egen bestemmelse skulde hendes

begravelse ske stille; senest tre uger efter hendes død
skulde bisættelsen finde sted; der skulde holdes en lig-

prædiken, men uden alle overflødige lovtaler og ked-

sommelige slægtregistre. — Det viste sig også ved hendes

død, at hun samvittighedsfuldt havde bevaret alle sine

kostbare smykker for kronen, og testamentet indeholder

ingen legater til fordel for hendes brødre eller andre

slægtninge. ^) — I det hele er dronningen meget lidt

fremtrædende, så det er vanskeligt at danne sig et billede

af hende; men som alt er omtalt, der er i samtidige

kilder intet spor af, at hun og kongen ikke skulde have

levet lykkeligt med hinanden, når man ikke dertil vil

regne, hvad ovenfor er omtalt om hendes forbigående

jalousi mod søsteren. Bluhme siger i sin ligtale over

kongen, at hans ægteskab har været et spejl for et fuld-

komment ægteskab; ti der er end ikke bemærket en

skygge af misstemning deri. — Kongen skriver i an-

ledning af det ovenfor omtalte udkast til et testament,

at dronningen vilde slet ikke høre tale om det, uagtet

det dog skulde sikre hende og hendes slægt så store

fordele. Da kongen døde, var der ingen dispositioner

trufne om, hvad der skulde tillægges dronningen, og der

blev da nedsat en kommission bestående af hendes over-

hofmester V. C. V. Plessen, O. Thott, der netop havde

^) J. J. A. Worsøe, Om Sophie Magdalene, Hist. tidssk., 3. række

V. 462.
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afløst V. Osten som første deputeret i rentekamret, og

A. G. Moltke for at overveje, for hvilket beløb dron-

ningens husholdning kunde bestrides. Det synes, at

Thott, der måtte varetage finansernes interesse, har set

på disses tilstand med større frygt, end der var grund

til; ti det siges, at udgifterne overstige indtægterne med
flere tønder guld årligt, hvad dog ikke var tilfældet.

Kommissionen kunde derfor ikke blive enig, i det Plessen

ikke troede at kunne bestride hofholdningen med det

beløb, de andre medlemmer anså for tilstrækkeligt, 60000

rd. foruden 7000 i presenter ved fødselsdage og til nytår.

Kongen blev dog stående ved denne sum, men således,

at han lovede at tilskyde det manglende, hvis den viste

sig utilstrækkelig, hvorhos han tilsagde et tillæg, når

søsteren blev ved at leve sammen med sin moder. ^)

Som bekendt har Sofie Magdalene oprettet Vallø

kloster ligesom Sofie Hedevig Vemmetofte. Vallø

var den betydeligste af de ejendomme, Anna Sofie måtte

afstå, og den 24. Marts 1731 overdroges den dronningen

som fri ejendom. Hun bestemte da at oprette et kloster

for personer af fyrstelig, grevelig og adelig byrd, især

sådanne, som havde været ansatte ved hoffet. Fundatsen

er udstedt d. 28de November 1737; indvielsen fandt sted

d. Ude Maj 1738.

De kongelige børn var meget sammen med for-

ældrene, der også øjensynligt have taget sig af deres

opdragelse og vel især draget omsorg for, at denne

lededes i deres egen religiøse retning. Charlotte Biehls

fortælling om, at de kun skulde have mødt liden kær-

lighed hos moderen^), får stå for hendes egen regning

») Sæll. indl. 'iSile Novbr. og 30te Decbr. 1746. Her findes ilog

ikke selve kommissionsbetænkningen, men en afskrift af en tysk

erklæring over den, uvist af hvem.
'i) Hist. tidsskr. 3. række IV, s. 192.
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Og er vel næppe mere pålidelig end de fleste andre af

hendes historier fra dette tidsrum. — Rose nk rand s

var kronprinsens overhofmester; men i øvrigt var det

lutter Tyskere, der forestod hans opdragelse. Baron G.

V. Solenthal var fra 1731 hans guvernør: han var

vist nok en hæderlig mand, stærkt pietistisk ; i øvrigt

vides kun lidt om ham. — I året 1738 indkaldtes en

Wiirtemberger, baron C. E. Beilwitz, en broder til

dronningens kammerfrue, for at afløse ham. Af et brev

fra kongen til Schulin synes det, at hoffet har været

bedre underrettet om hensigten med hans komme end

kongen selv. *) Denne vil dog i ethvert tilfælde lære at

kende ham bedre, før han ansætter ham. — Til lærer

fik prinsen Fr. Liitkens, en søn af Fredrik IV.'s hof-

præst. Han afløstes 1738 af orientahsten J. G. Kali,

med hvem dog kongen ikke var tilfreds. ^) Grunden kan

ikke have været, at Kali ikke skulde have været tysk,

ti han var født i Brandenborg: måske har han, der var

gift med en datter af biskop A. Wøldike, ikke stemmet

med det pietistiske parti; måske har han virkelig ikke

været nogen dygtig lærer. Han afløstes af historikeren

C. L. Seheidt. I Fransk undervistes prinsen af en

emigrant. J. Brian de Grévecoeur, i matematik af

en jødisk konvertit C. Claus b er g. — Da kron-
prinsen var 20 år gammel, 1743, betragtedes hans op-

dragelse som endt, og han fik sæde i højesteret og stats-

rådet. A. G. Moltke, der fra 1730 havde været hans

kammerpage og siden kammerjunker, blev nu hans hof-

marschal, efter hans eget sigende til trods for, at dron-

ningen havde ønsket en anden; men kongen og kron-

prinsen vare enige om at foretrække Moltke. ^) Både

>) Mnem. 111 nr. 125.

") Smstds. nr. 142.

») Hist, tidsskr. 4. række U, 248.
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kronprinsen og hans søster. Louise, levede i deres

ungdom meget stille. Det viste sig her som så tidt, at

en sådan opdragelse medfører mange farer; kronprinsen

var næppe bleven voksen, før han begyndte på det vilde

liv^, der senere nedbrød både hans sjæls og legemes

kræfter.

Efter sit gittermål 1743 havde kronprinsen bolig

på Charlottenborg, og der synes at have været et over-

måde venligt forhold mellem det gamle og det unge hof.

Dronningen og kronprinsessen kom meget sammen, og

når den sidste var syg, hvad ikke gik så sjældent på,

besøgte dronningen hende enten sammen med kongen

eller alene ^).

Se vi nu tilbage på de her skildrede 16 år, da vil

det ikke kunne nægtes, at det var en tid, i hvilken der

kun skete lidt: der er næppe nogen anden konge af det

*) Efter en lille dagbog, ført af en person ved hoffet. Danske

kongers Jiist. 441. — Smstds. 447 findes følgende vers af kron-

prinsessen :

Grossniåchtigste

erlauben Sie

Dass ich mit diescr Poesi

Mich uiiterstehe Sie zu bitten,

Dass ich mit meinen muntren Schritten

Zu Ihnen Morgens diirfc gehn

Und raich an Ihrer Tafol sehn.

Hier oben schmeckt es mir nicbt gut,

Denn Sie, wodurch mein Herz und Muth
Erquicket wird, seynd nicht dabei.

Darum so bin ich jetzt so frei

Und bitte: gonnen Sie mir doch Freude,

Dass ich von meiner Tafel scheide

Und alle Tage darfiir in alier tiefster Trou

An dero Tafel stets ein Gast und unterthanig Tochtere sey.

Louise.
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oldoiibnrgske hus. hvis regeringstid har været så fattig

på udvortes begivenheder som Christian VI. s. Da han
besteg tronen, så det ud, som om der skulde ske en

stor reform i hele den indvortes styrelse, og der er heller

ikke tvivl om, at kongen og hans rådgivere have tilsigtet

en sådan. Den 150årige krigsperiode med Sverrig var

endt, men den havde efterladt en sådan slaphed og frem-

bragt et så synhgt forfald på mange punkter, at der for

alvor måtte tænkes på at læge det sårede og opbygge

det nedbrudte. Vi have set, hvad der i forskellige ret-

ninger blev udført, og det skal ikke her gentages. Et

væsentligt fremskridt var retsplejens bedre ordning, både

ved at tilliden til domstolene genvaktes, og ved at ad-

ministrationen fik større magt over embedsmændene og

folket, så man ikke i den grad som tidligere udstedte

befalinger, som man ikke kunde skaffe adlydte. Der

stod visselig her meget tilbage at gøre ; men der skete

et kendeligt fremskridt. — Derimod er det tvivlsomt, om
det lykkedes at hæve landets velstand, som det kunde

have været ventet, at det skulde ske i 16 fredsår. Re-

geringen var virksom nok i denne retning, men dens

bestræbelser strandede bestandig på, at der ingen udvej

var til at ophjælpe landvæsenet. De mænd, der havde

kongens tillid i de første år, erkendte tilfulde, at her

var statens farligste sygdom; men de formåede ikke at

se den rette grund til den, og derfor gjorde de læge-

midler, de anvendte, snarere ondet værre end bedre.

Så længe både bøndernes og godsejernes vilkår vare,

som ovenfor er skildret, blev alt, hvad der kunde ud-

rettes for pengevæsnets ordning, for handel og nærings-

veje, kun en utilstrækkehg hjælp. Den almindelige vel-

stand her i landet kunde ikke ophjælpes, når agerdyrk-

ningen var i forfald. Da Fredrik V. besteg tronen, var

det bleven klart, at det gamle spor ikke længer kunde

følges; der måtte slås ind på en ny vej. — Se vi på de
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iiistitutinnor. der ere betingelsen for folkels åndelige ud-

vikling, da viser det sig. at der allevegne sker reformer

;

men det er kun små fremskridt, der hurtig kræve en

ny udvikling. Det er tilfældet så vel med universitetet

som med latin- og almueskoler. Statskirken, der var en

af de grundpiller, hvorpå enevoldsmagten hvilede, stod

tilsyneladende urokket under den storm, den religiøse

bevægelse rejste imod den; og dog havde dens stærke

mure slået den fø.rste revne. Det havde vist sig, hvor

skarpe modsætninger der kunde findes indenfor den

tilsyneladende enhed, og pietismens efterfølger, fritænke-

riet og naturalismen stod rede til at trænge sig ind i

den. — 1 den udenlandske politik nødte omstændig-

hederne kongen til at slå ind på den vej, som skulde

føre til en afgørelse af den langvarige strid med det

holstenske fyrstehus. — Alt dette fik sin betydning i den

følgende tid. der skulde blive så rig på vigtige reformer

indadtil og bringe afgørelsen i den holstenske sag. —
Når et løg lægges i jorden, skal det slå rødder i denne,

før det skyder blade og blomst, og det er først blomsten

der viser, om rødderne ere satte; har dette ikke været

tilfældet, mislykkes den. Christian VI.s regering er en

sådan tid, i hvilken den nye periode, som kaldte sig selv

oplysningstiden, slog rødder, og det vil egentlig først

kunne vise sig ved betragtningen af hans søns og sønne-

søns regering, hvilken betydning hans egen har havt. —
Kun i én henseende står den virkelig højt: den er ene-

vælden i sin agtværdigste skikkelse. Når folket

havde æret hans forfædre, var det fordi det havde ær-

bødighed for kongeværdigheden uden hensyn til pletterne

på kongernes eget liv, og det kan kun undre os, at det

ikk-e lykkedes hans to eftermænd at nedbryde denne

ærbødighed. At dette" ikke skete, skyldes dels den fast-

hed, regeringsmaskineriet havde fået, ikke mindst i Chri-

stian VI.s tid: men dels bidrog det også hertil, at hans

L Koch: Kong Christian VI. 22
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liv havde været således, at det kunde være hans un-

dersåtter til et eksempel. Han havde ganske vist ikke

forstået at vinde deres kærlighed : men ingen kunde med
rette nægte ham sin agtelse. Ubillighed og partiskhed

har siden ofte forsøgt at berøve ham denne ved ensidig

fremstilling af hans historie. — Måtte denne bog kunne

blive et bidrag til de bestræbelser, der alt tidligere ere

gjorte for at give hans folk det rette blik for ham, der

langt fra var nogen stor konge, men et såre agtværdigt

menneske; han havde ganske vist høje tanker om en

suveræn konges magt; men han har ærligt stræbt at

bruge den til gavn for det folk, han regerede over. —
Hvad der gælder om kongen, gælder også om hans mænd

;

der er ingen fremragende dygtighed, ofte mangel på blik

for, hvad tiden krævede og på ævne til at benytte de

givne situationer; men hele regeringen har et præg af

hæderlighed og vederhæftighed, og grunden hertil er

sikkert, at ikke blot kongen selv, men også de mænd,

der stode ham nærmest, virkelig bestræbte sig for at

vandre for Guds ansigt og gøre hans vilhe.
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